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HEA LUGEJA
MARTIN HEREM
kindralleitnant, kaitseväe juhataja

S

a hoiad käes Eesti kaitseväe 2020.
aastat. Kuigi möödunud aasta ja
need ülestähendused sisaldavad palju COVID-19 teemalist vaadet, on see vaid
kaitseväe tegemiste «maitseaine». Aasta
raamatu lühikesed pilguheidud pööravad
tähelepanu kaitseväe arengule hoolimata
viiruse püüdest meid takistada.
See on olnud hea ja tulemusrikas aasta.
Jäi küll korraldamata meie lakmuspaberiks
peetav valmidusharjutus – lisa
õppe
kogu
nemine –, mis näitab ehk kõige paremini
meie tegevuse kvaliteeti ja tulemuslikkust.
Samas oleme teinud märkimisväärse
arengu üldsusele nähtamatuks jäävates
valdkondades – kes on teinud, need teavad.
Teised peavad uskuma ja ootama, mil olud
võimaldavad meil neid tulemusi näidata.
Eelmisel aastal arenes eelkõige meie
koostöö liitlastega. Seda nii Eestis, regi
oonis kui ka rahvusvahelistel sõjalistel ope
ratsioonidel. Eesti on nähtav liitlastele ja
liitlased on nähtavad Eestis.
Oluliseks tuleb pidada ka meie arengut
riigikaitseliste oskuste lihvimises õppuste
kaudu. Nii klassikaline, mitmekesist tegevust hõlmav koostööharjutus Kevadtorm,
maakaitset ja laiapindset riigikaitset arendavad õppused kui ka liitlastega koostööd
harjutavad manöövrid. Seda kõike oli ja on
hea vaadata.
Oskuste ja teadmiste arendamise kõrval oleme tähelepanu pööranud ka «raskele
rauale», hankides tehnikat või valmistades
ette uusi arendusi. Päris kõik meie tegemistest ei ole üsna arusaadavalt raamatusse
mahtunud või jõudnud, kuid silmapaistvamad asjad siiski.
Järgnevatel lehekülgedel peaks huvitavat infot olema nii asja sees olijatele kui
ka kõrvaltvaatajatele. Kahtlemata annab
väljaanne lugejale selle tunnetuse ja maitse,
millega ja miks kaitsevägi tegeleb.
Head lugemist – vaatamist!
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Kindralmajor Martin Herem kohtus Washingtonis
USA staabiülemate komitee esimehe kindral Mark
A. Milleyga, kellega arutleti Balti regiooni riikide
kaitseplaanide üle.

KAITSEVÄE AASTA

Algas seitsmes sinilillekampaania
«Anname au!», millega
kutsutakse kaitseväe ja
kaitseliidu veteranide
tunnustamiseks kandma
sinilillemärki.

4.

25.

MAI

APRILL
Algas õppus
Kevadtorm 2020.

15.
MAI

MÄRTS
Kaitsevägi kehtestab
eriolukorra COVID-19
pandeemia tõttu.

Tallinnas avati uus
õhuoperatsioonide
juhtimiskeskuse
hoone.
Algas kahenädalane miinitõrjeõppus
Open Spirit, mille eesmärk on
sõdade käigus veesatud meremiinide
ja muude lõhkekehade avastamine
ning kahjutuks tegemine.

11.

VEEBRUAR

VEEBRUAR

JAANUAR

Kinnitatud koroonajuhtumite arv päevas
1. märtsist 31. detsembrini

24.

5.

10.

Eesti Vabariigi
102. aastapäeva
paraad.

Küberväelased valmistasid
terviseametile viiruse
andmete infosüsteemi.

Ämari lennubaasis alustavad esimest korda
teenistust Ameerika Ühendriikide õhuväe
52. ekspeditsioonioperatsioonide rühma
mehitamata lennuvahendid MQ-9 Reaper.

16.

Kuressaares
pannakse
püsti
kaitseväe
välihaigla.

Kaitseväelased naasid
Iraagist väljaõppetegevuse
edasilükkamise tõttu.

1.

23.

APRILL

Külastas Eestit NATO Brunssumi
ühendväejuhatuse ülem kindral Jörg Vollmer,
kes kohtus Eesti kaitseväe juhataja
kindralmajor Martin Heremiga ja kinnitas, et
Balti riigid ja Poola on Kirde-Euroopa
kaitsmisel keskses rollis.

26.

JUUNI

JUUNI

Eesti, Läti ja Leedu õhuruumis
toimus NATO ja partnerriikide
õhuväe õppus Ramstein Alloy, mille
peamine eesmärk on harjutada
Baltikumi õhuruumi turvamist.

21.–22.

MÄRTS
Avati Tapa sõjaväelinnaku
territooriumile rajatud
komplekteerimisala (RSOM)
koos linnakusse ehitatud
rasketehnika teega: uus
infrastruktuur loob liitlas
üksustele baasi lühiajaliste
õppuste või ümberpaiknemiste
jaoks.

1.

22.

JUULI

OKTOOBER

Esimesed
liikursuurtükid
K9 Kõu jõudsid
Eesti kaitseväe
relvastusse.

Õppusel Furious Axe Lätis Adažis
harjutas 1. jalaväebrigaadi liitlaste
lahingugrupp, kes täitis brigaadi
tasemel ülesandeid nii
kaitsetegevuses kui vasturünnakul.

19.–23.

OKTOOBER

8.

NOVEMBER

AUGUST

Kaitseväe uued
automaadid R20 Rahe
jõudsid Eestisse.
Õppusel «Rail Gunner Rush» harjutasid
kaitseväelased koostöös liitlasvägedega kaitseväe
keskpolügoonil laskmist Ameerika Ühendriikide
mitmikraketiheitjasüsteemist M270.

4.–7.

Eestit külastas Prantsusmaa
kaitseväe juhataja kindral François
Lecointre, kes kohtus Eesti
kaitseväe juhataja kindralmajor
Martin Heremiga ning autasustas
teenetemedaliga 2019. aastal
Malis Gao baasi rünnaku ajal seal
teeninud Eesti kaitseväelasi.

SEPTEMBER

NATO arenduse väejuhatuse korraldatud
küberõppusel Cyber Coalition 2020 osales
ligi 1000 osalejat NATO liikmesriikidest,
partnerriikidest ja –asutustest. Virtuaalse
töökeskkonna eest hoolitses küberväe
juhatuse küberlabor.
Kaitsevägi ja Viljandi
linnavalitsus korraldasid
Viljandis Vabaduse platsil
tasuta kogupereürituse
«Kõikide laste isadepäev».

10.

JUULI

SEPTEMBER

9.

Algas Narva lahes Balti
riikide merevägede tuukrite
miinitõrje ühisharjutus 3B
Divex 2020, mille käigus
teisaldatakse ja hävitatakse
ajaloolisi lõhkekehi ning
harjutatakse rahvusvahelist
koostöövõimet ja
tegevusprintsiipe.

20.

NOVEMBER

EML Admiral Cowan saabus
pärast viiekuulist teenistust
NATO 1. alalises miinitõrjegrupis
tagasi kodusadamasse.

18.

DETSEMBER

26.–27.
AUGUST

JULGEOLEK
Munitsipaaltööline roogib lund tundmatu sõduri
kalmu trepiastmetelt Moskvas 1. detsembril.

Foto: Sergei Ilnitski (EPA/Scanpix)

VENEMAA JULGEOLEKUPOLIITILISED JA
SÕJALISED ARENGUSUUNAD
KAITSEVÄE LUUREKESKUS

S

üveneva trendina on Venemaa hoiak rahvusvahelistes suhetes revisionistlik ehk multi
polaarse maailma kontseptsiooni rõhutav.
Õigupoolest on see katse revideerida olemasolevat
rahvusvahelise kogukonna aktsepteeritud ja toimivat süsteemi välispoliitiliste (vajaduse korral ka
sõjaliste) jõupingutustega. Ettenägematud tegurid,
nagu näiteks COVID-19 pandeemia, on seda vaid
ajutiselt piiranud.
Põhiseaduse muudatustega kinnistati riigi režiimi kestvuse õiguslikud alused. Sellega hajutati
sisepoliitilisi riske põhiküsimuse ümber: kuidas
lahendatakse president Putini ja/või tema režiimi
edasikestmine.
Samal ajal jätkus elanike elatustaseme langus,
mida COVID-19 ja selle tagajärjed võimendasid
veelgi. Sotsiaalmajanduslikud raskused kombineerituna korrumpeerunud autoritaarse valitsemisega
kasvatavad riigis järk-järgult protestipotentsiaali,
mida režiim näiliste üleriigiliste meetmetega üritab
maandada.
Aasta oli Venemaa jaoks üliolulise «lähivälismaa» kontekstis turbulentne: Valgevene presidendi
valimistele järgnenud protestid, Mägi-Karabahhi
konflikti taassüttimine, Moldova valimised, mis ei
läinud täielikult Venemaa soovitud stsenaariumi
järgi. Samas avab muutlik olukord uusi võimalusi
oma huve kinnistada.
Suhetes lääneriikidega valitseb režiimis arusaam,
et rahvusvaheline olukord jätkab liikumist kaose
poole, mis epideemia järel kiireneb veelgi. Seega ei
too lähitulevik suure tõenäosusega lääneriikide ja
Venemaa vahele pingete lõdvendamist. Nii poliitilise kui ka sõjalise juhtkonna mõtlemises on endiselt
arusaam (mida Lääne tegevus ise ei suuda muuta),
et peamine oht riigile tuleb lääneriikidest.
Olgugi et Venemaa mõtlemises domineerib seisukoht, et rahvusvaheline keskkond on teel suurema vastandumise poole, on strateegiline eesmärk
suhetes lääneriikidega saavutada siduv kokkulepe
Euroopa julgeolekuarhitektuuri muutmiseks. Selle
tulemusel oleks Venemaal otsustusõigus oma piiririikide julgeoleku üle, kahjustades niimoodi rahvusvaheliste institutsioonide (EL ja NATO) mõju.

Sellist kokkulepet kuvatakse kui ainsat väljapääsu pingetest, mille initsiaatoriks on reeglina
Venemaa ise. Sealhulgas soovitakse sundida Euroopa riike astuma läbirääkimistesse Venemaaga sõjalist jõudu demonstreerides, mis muude vahendite
puudumisel (või nõrkusest tingituna) on oluliseks
vahendiks välispoliitiliste eesmärkide saavutamisel.
Möödunud kümnend on näidanud, et relvajõudude kasutamine riigi välispoliitiliste eesmärkide
saavutamiseks on korrelatsioonis moderniseerituse ja väljaõppega. Sealhulgas õppuste kvaliteedi ja
kvantiteedi kasvuga.

RIIGISISENE ARENG
Kõige olulisem sisepoliitiline sündmus oli 2020.
aastal põhiseadusreformi hääletus, mis lõppes
1. juulil. Uus põhiseadus võimaldab praegusel
presidendil Vladimir Putinil püsida võimul kuni
aastani 2036. See aga ei tähenda veel, et ta nii kaua
presidendina riiki juhib: Putin oleks selleks ajaks
83-aastane.

Suhetes lääneriikidega valitseb režiimis
arusaam, et rahvusvaheline olukord
jätkab liikumist kaose poole, mis
epideemia järel kiireneb veelgi.
Küll aga kaasnes muudatuste vastuvõtmisega
presidendile elukestev immuniteet ehk puutumatus
kriminaalvastutusele võtmise eest kõigi võimalike
elu jooksul toime pandud kuritegude puhul. Seega
näeb uus põhiseadus ja selle sätted Putini jaoks välja tagatisena juhuks, kui ta peaks otsustama tagasi
astuda.
Venemaa on praegu repressiivsem kui kunagi varem Nõukogude Liidu järgsel ajal. Võimud võitlevad kriitilise meedia vastu, ahistavad rahumeelseid
meeleavaldajaid, korraldavad sõltumatute rühmituste vastu mustamiskampaaniaid ja lämmatavad
tärkavat kodanikuühiskonda trahvidega. Erinevaid
organisatsioone keelustatakse või nende kui ebasoo-
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13. juuli 2020

Dmitri Peskov,
Venemaa Föderatsiooni presidendi
pressiesindaja räägib
videovahendusel
pressikonverentsil
Vladimir Putiniga
Moskvas 17. detsembril. Venemaa
võimud asusid
vägivaldselt maha
suruma üleriigilisi
proteste, mille
vallandas opositsiooniliidri Akeksei
Navalnõi mürgitamine. Peskovi sõnul
osales protestidel
«tühine arv» inimesi
võrreldes sellega, kui
palju Putini poolt
hääletas.

Foto: Aleksander
Zemljanitšenko,
(AP/Scanpix)

Foto: USA Aafrika väejuhatus (AFP/Scanpix)

JULGEOLEK

Türgi demineerija hoiab käes
lõhkekeha jäänuseid Salah al-Dinis
Tripolist lõunas Liibüas 15. juunil.
Haftari-meelseid vägesid on
süüdistatud Tripolist lõunasse
jäävate alade mineerimises Vene ja
Nõukogude päritolu maamiinidega
pärast sealt väljatõmbamist.

Foto: Mahmud Turkia (AFP)

Venemaa Föderatsiooni ja Wagner eraturvafirma hävitus- ja pommituslennukid,
õhutõrjevahendid ja varustamise operatsioonid Al Khadimi lennuväljal Liibüas

Venemaa või Wagneri
õhutõrje lahingumasin
Pantsir (SA-22)

Venemaa Föderatsiooni
sõjaväe transpordilennunduse väejuhatuse
transpordilennuk Il-76

Venemaa või Wagneri
õhutõrje lahingumasin
Pantsir (SA-22)

Venemaa või Wagneri
hävituslennukid Su-24

situd tegevust pärsitakse ning nendega seotud Venemaa kodanikke karistatakse üha enam.
Uus seadus võimaldab ametivõimudel osaliselt
või täielikult blokeerida juurdepääsu internetile ka
määratlemata julgeolekuohtude korral ning annab
valitsusele kontrolli riigis toimuva internetiliikluse
üle. Sellega saab Kreml kehtestada tsensuuri teabevoogude üle.

et Venemaa ja Hiina vaheline pikk ühine piir (kus
on mitu nn halli ala) võib tulevikus riikide vahel
probleeme tekitada.
Lähis-Ida poliitikal, mida Venemaa 2020. aastal
viljeles ja mis põhijoontes ilmselt jätkub edaspidigi,
on teatud eripära: Moskva saab ühtaegu pidada ametlikku dialoogi mitme sõdiva poolega. Näiteks täna
Iisraeli ja Iraaniga, homme USA ja Hezbollah’ga, seejärel Türgi ja Kurdi Demokraatliku Liiduga.
Venemaa avaldab poliitilist mõju, toetab tugevaid juhte (Khalifa Haftar Liibüas, Bashar al-Assad
Süürias) vastutasuks tulevase võimaliku majandusliku kasu lubaduste eest. Teisisõnu hõlmab Venemaa
ampluaa poliitilisi sidemeid (toetus paralleelsetele
struktuuridele ja valitsuse autoriteeti õõnestavatele parteidele või rühmadele), sõjalist kohalolekut
(väed, baasid, relvamüük), kaubandustegevust (otseinvesteeringud, energia, turism), diplomaatilisi
(visiidid ja kokkulepped) ning kultuurilisi ja usulisi
sidemeid (Venemaa aladelt pärinevad erinevad diasporaad Iisraelis ja Süürias).

VÄLIS- JA JULGEOLEKUPOLIITIKA
Aasta-aastalt on Moskva vaadanud üha rohkem
Itta, tugevdades sidemeid Hiinaga. Samas liigub
teine suur Aasia jõukeskus India Läände, tugevdades sidemeid USA-ga. Kui see suundumus jätkub
ka kauges perspektiivis, võivad kaks sõbralikku riiki
– Venemaa ja India – sattuda lõpuks vastandlikesse
geopoliitilistesse ja majanduslikesse blokkidesse.
Aastal 2020 on püütud suhtuda nii Pekingisse kui ka New Delhisse kui partneritesse. Praegu
on Venemaa selles kolmnurgas tegutsenud eeskätt
Hiina ja India lepitajana. Samas ei ole välistatud,
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Kohalolek Süürias Tartusi sadamas on murettekitav ja muutub veelgi suuremaks probleemiks, kui
Venemaa suudab oma jõu kinnistamiseks kasutada
lähedal asuva Küprose (EL-i liikmesriik) puhul majanduslikke mõjureid.
Venemaa seisukohast olulisimas Lähis-Ida riigis
– Süürias soovib Kreml säilitada oma piirkondlike
huvide kaitsmiseks sõjaväebaasi ning on otsinud
diktaator al-Assadi toetamise eest oma ettevõtetele
sõjajärgseid ülesehitusprojekte. Esimese eesmärgi
on Moskva saavutanud, kuid teine on osutunud
palju raskemaks.
Kaks diplomaatilist visiooni Süüria ülesehitamisest on omavahel endiselt vastuolus. Lääs nõuab
rekonstrueerimisvahendite sidumist sisepoliitilise
protsessiga, mida peetakse legitiimseks, sealhulgas
tuhandete poliitvangide vabastamist ja kõigi süürlaste turvalisuse tagamist. Venemaa soovib omalt
poolt seada ülesehituse Süüria pagulaste tagasipöördumise eeltingimuseks.
Kreml on püüdnud läbi suruda ideed, et riigi

üle kuue miljoni pagulase saavad koju tagasi minna
ainult siis, kui Lääs on nõus maksma Süüria ülesehitamise eest. Selleks püüdis Venemaa korraldada Damaskuses esimest rahvusvahelist pagulaste
tagasi
pöördumise konverentsi, mille kajastus jäi
küll erakordselt tagasihoidlikuks.

Venemaa avaldab poliitilist mõju,
toetab tugevaid juhte vastutasuks
tulevase võimaliku majandusliku kasu
lubaduste eest.
Üks oluline Venemaa «partner» nii Lähis-Idas,
Põhja-Aafrikas kui ka Kaukaasias on Türgi. Lähis-Ida
kontekstis olid suhted küllalt konstruktiivsed, sest
mõlemad pooled sooviksid juhitamatut kaost meenutava konflikti mingil määral kontrolli alla saada.
Seetõttu jagati omavahel ära kontrollitavad piirkon-
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JULGEOLEK

nad Türgi piiri lähistel. Küll aga liikusid suhted kokkupõrkekursil nii Liibüas kui ka Kaukaasias.
Hoolimata Venemaa eraturvafirma Wagner
aktiiv
sest kaasalöömisest luhtus Liibüas marssal
Haftari pealetung Tripolile Türgi droonirünnakute
tõttu. Sarnane stsenaarium kordus Mägi-Karabahhis, kus Aserbaidžaani kasutatud Türgi droonide
toel pandi maksma enda paremus sõjas armeenlaste vastu, kes kasutasid Venemaa relvastust ja taktikaid. Otseseid kokkupõrkeid kahe piirkondlikku
hegemooniat taotleva riigi vahel on siiski õnnestunud vältida.
Eriti märgiliselt on Venemaa laiendanud haaret
Aafrikas. Lisaks Liibüale, kus hoolimata Haftari
toetamisest lävitakse kõigi konflikti poolte ja/või
vähegi mõjukamate tegijatega, jätkub suhete arendamine Egiptuse, Alžeeria, Mali, Kesk-Aafrika Vabariigi, Angola, Etioopia ja Sudaaniga.

Venemaa jätkas ka küberrünnakute korraldamist. Kui 2017. aasta NotPetya pahavara rünnak,
mille Lääne uurijad on omistanud Venemaa sõjaväeluurele, läks maailmamajandusele hinnanguliselt maksma umbes 10 miljardit dollarit, siis edasiste ulatuslike rünnete majanduslik maksumus on
niivõrd hoomamatu, et seda ei ole suudetud isegi
hinnata. Viimane avalikustatud jõulisem küberrünnak toimus aasta lõpus USA riigiasutuste ja oluliste
infrastruktuuriettevõtete, teiste seas ka Microsofti
vastu.

Venemaa maaväe
ajateenijad sõidukijuhi teooriatunnis
Ussuriiski tehnikakoolis Primorje krais
2. juunil. Kutsealustele õpetatakse seal
sõitmist nii soomus
transportööride,
MT-LB soomusmasinate kui ka C-kategooria veoautodega.
Foto: Juri Smitjuk
TASS/Scanpix)

ÕPPUSED JA SÕJALISED OPERATSIOONID
Aasta kulminatsiooniks oli strateegiline juhtimis-staabiõppus Kavkaz 2020 Lõuna sõjaväeringkonnas. COVID-19 leviku tõttu oli osalejaid välisriikidest võrreldes eelmise aasta õppusega (Tsentr
2019) vähem. Venemaa kaitseministeerium nimetas
osalejate arvuks ligi 80 000 isikut.
Lisati, et kooskõlas 2011. aasta nn Viini dokumendiga oli ühe operatiivjuhtimise all osalevate
sõjaväelaste maksimumarv 12 900 (13 000 osaleja
puhul oleks vaja dokumendi kohaselt kaasata välisvaatlejad). Nii nagu eelmistel aastatel eelnes juhtimis-staabiõppusele strateegiline tagamisõppus 25
erineval polügoonil ja 16 lennuväljal. Tagamisõppuse eesmärk on harjutada vägede siirmist vajalikku
strateegilisse kohta.

Venemaast on saanud Aafrika juhtiv
relvatarnija, edestades traditsioonilisi
liidreid Prantsusmaad ja USA-d.
Venemaa ja Sudaan sõlmisid aasta lõpus 25 aastaks Punase mere rannikule mereväe logistikakeskuse
rajamise lepingu. Venemaa saab sinna korraga paigutada neli laeva ja 300 võitlejat. Sudaani sadamast saab
esimene Aafrikas asuv riikidevahelise lepingu alusel
rajatud sõjaväebaas ja mugav sõjalaevade dokkimisjaam, mida saab kasutada nii tankimiseks kui ka remonttöödeks.
Sadam on kavas ehitada suure kaubatee strateegilisele ristmikule, mis kulgeb läbi Punase mere
ning ühendab Araabia ja Vahemere veeteesid Suessi
kanali kaudu. Samal ajal peab Moskva läbirääkimisi
ka teiste võimalike Aafrikasse rajatavate baaside ja
sadamate üle, eriti tihedad on kontaktid Egiptuse ja
Eritreaga. Uus sadam avab Venemaa jaoks väravad
Aafrikasse ja hõlbustab tööd näiteks Kesk-Aafrika
Vabariigis, kus Venemaa palgasõdurid on tegutsenud juba mitu aastat.
Teisalt on poliitiline olukord Sudaanis ikka veel
äärmiselt tundlik: kui üleminekuvalitsus ei vasta
avalikkuse nõudmisele demokratiseeruda ja riigi
raskest minevikust üle ei saada, võib praegune valitsus kukkuda, nagu langes Omar al-Bashiri režiimgi.
Viimastel aastatel on Venemaast saanud ka Aafrika juhtiv relvatarnija, edestades traditsioonilisi
liidreid Prantsusmaad ja USA-d. President Putin
võõrustas 2019. aastal Sotšis Venemaa-Aafrika tippkohtumist, mille käigus allkirjastati arvukalt tehinguid relva-, tuumaenergia- ja toiduvaldkonnas.
Enamikku nendest tuleb veel ellu rakendada, kuid
kohalolek on endiselt kasvanud.

Energeetika kontekstis on võtmeroll Alžeerial,
mis on suuruselt kolmas gaasitarnija Euroopa Liitu. Kindlustades Alžeeria energiavarade üle domineerimise, saab Venemaa suurendada oma mõju
Euroopale. Huvi Liibüa naftavarude vastu on veel
üks samm sellel teel. Venemaa sõjaline mõju on piiranud lääneriikide tegutsemisruumi nendes riikides
ja võib sütitada tulevasi konflikte.
Suhetes lääneriikidega on ja ilmselt lähitulevikus
ka jääb Venemaa mõju keskpunktiks fossiilkütustega seostuv. Kaks suurimat energiaekspordiartiklit
– nafta ja maagaas vajavad riigikassa täitmise jätkamiseks küll rahvusvahelist majanduslikku stabiilsust, kuid seavad ka raskeid ülesandeid lääneriikide
huvidele.
Venemaa ei põrka tagasi energeetikat geopoliitilise mõjutusvahendina kasutades isegi siis, kui
see mõnes regioonis mingi aja jooksul olukorda
destabiliseerib. Hoiatava näitena võib tuua Nord
Streami (aga ka Turkish Streami) ehitusega kaasneva, mis on otseselt seotud Venemaa nn lähivälismaaga, Kremli kavatsusega kehtestada oma võim
Ukrainas ja Valgevenes.
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Venemaa ei põrka tagasi energeetikat
geopoliitilise mõjutusvahendina
kasutades isegi siis, kui see mõnes
regioonis olukorda destabiliseerib.

Teisalt motiveerib Venemaa sõltuvus gaasi- ja
naftatulust hoidma Kremlit hindu kõrgel, säilitades
ülemaailmses mastaabis märkimisväärset turuosa.
Kauges perspektiivis võib globaalne üleminek fossiilsetelt kütustelt rohe- ja taastuvenergiale õõnestada riigieelarve täitumist.
Arktika, eeskätt sealne rahvusvaheline laevaliiklus, võib kliimamuutuste majanduslike tagajärgede
ärakasutamise tõttu kujuneda oluliseks teguriks
Venemaa positsioonide kindlustamisel ja tõusul
rahvusvahelises kaubanduses. Planeedi soojenemisel jätkub Venemaa Arktika rannikul jää sulamine,
mis loob tingimused selle jaoks, et Põhja mereteest
saaks üks elujõulisim alternatiiv olemasolevatele
mandritevahelistele mereteedele.
Ehkki tee võib maailmamajandusele üldises plaanis kasuks tulla, võib see tähendada ka Moskva suuremat kontrolli laevanduse üle, mis omakorda võib
ohustada teiste riikide senist navigatsioonivabadust,
sest Venemaa on väga jõuliselt asunud meretee äärset kallast militariseerima. Kauges perspektiivis võib
aga sulamine võimaldada hoopis transiidikoridoril
Venemaa jurisdiktsioonist üldse mööda minna.

Poliitiline juhtkond teatas aasta esimesel poolel, et Venemaa ei korralda õppusi lääneriikide piiride vahetus läheduses, sest püüdvat leida ühiseid
kokkupuutepunkte ning astuda reaalseid samme
pingelõdvenduseks NATO-ga. Öeldust hoolimata toimus septembris Brestis Valgevenes Venemaa
ja Valgevene koostööõppus Slavjanskoje Bratstvo
2020 ning augustis Balti laevastiku ja 6. üldväe
armee õppus lääne strateegilisel suunal (Leningradi
ja Kaliningradi oblastis).
Väljaõpet mõjutas COVID-19, mistõttu algas
kevadine ajateenistusse võtmine plaanitust hiljem.
20. maiks oli ajateenistusse saadetud vaid 34 000
kutsealust ehk 25% koguarvust. 30. juuniks oli ajateenistusse läkitatuid sama palju kui tavaliselt mai
lõpuks. Kokku võeti ajateenistusse enam-vähem
sama palju kutsealuseid kui eelmisel aastal: kevadel
135 000 ja sügisel 128 000. Lepinguliste osakaal on
paaril viimasel aastal püsinud stabiilne, teenistuses
on ligi 400 000 kutselist sõjaväelast.
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JULGEOLEK

9. mai paraad lükati pandeemia tõttu 24. juunile. Paraadiproovidel ei järgitud viiruse vastaseid
meetmeid ning kinnitamata andmetel toimus ka
hulgaliselt nakatumisi.
Pihkva oblastis paikneva õhudessantvägede
76. ründedessantdiviisi olulisimad väljaõppesündmused olid septembris Brestis toimunud koostööõppus Valgevene sõjaväelastega ning septembris Pihkvas
ja Strugi Krasnõjes aset leidnud polgutaseme õppus.
Hoolimata viiruse levikust jätkus ajateenijate saatmine diviisi, kuid suurema ajalise hajutatusega.
Sõjaliste operatsioonidega on Venemaa seotud
väljaspool riigi territooriumi kolmes piirkonnas:
Süürias, Ukrainas ja Liibüas. 10. novembril teatati
1960 rahuvalvaja saatmisest Armeenia-Aserbaidžaani konfliktipiirkonda Mägi-Karabahhi, kus seati sisse vaatluspostid. Põhiosa saadetutest pärines
kesksõjaväeringkonna 15. üksik-motolaskurbrigaadist Samara oblastist. Kaasa võeti 90 soomukit, 380
autot ja eritehnikat. Ilmusid ka teated Armeenias
asuva 102. sõjaväebaasi allüksuste liikumisest koondumisaladele, et olla valmis ülesannet täitma.

lennukiehitustehase Aviastar-SP ja kaitseministeeriumi vahel sõlmiti leping uute tankerlennukite
IL-78M-90A ehitamise kohta, samas jätkus uute
transpordilennukite IL-76MD-90A ehitamine.
Anti üle uusi hävitajaid Su-35S ja ründepommituslennukeid Su-34 (kokku on varasemate lepingute
alusel ehitatud u 100 hävitajat ja 130 pommitajat).
Lõpetati järjekordse püüdurhävitajate MiG-31 partii
moderniseerimine (kokku on üle antud u 150 moderniseeritud hävitajat MiG-31BM/BSM).

Sel aastal võib Eesti naabruses eeldada
julgeolekuolukorra pingestumist, sest
seekordne strateegiline juhtimisstaabiõppus Zapad toimub lääne suunal.
Õhu- ja kosmoseväed said kätte esimese seeriaviisi toodetud uue põlvkonna hävitaja Su-57, mis anti
üle Astrahani oblastis paiknevale Ahtubinski riiklikule lennukatsete keskusele. Lähiaastatel on nendega
plaanis relvastada Lääne sõjaväeringkonna 6. õhuväe
ja õhukaitse armee. Sõlmitud on leping moderniseeritud mitmeotstarbelise merelennuväe hävitaja
Su-30SM2 partii tarnimise kohta. Jätkus ründelennukite Su-25 moderniseerimine tasemeni Su-25SM3.
Strateegilised raketiväed on Venemaa strateegiliste
heidutusjõudude põhikomponent, mille moderniseerimine ja ülalhoid on relvajõudude prioriteet. Aasta
lõpus oli 81% väeliigist varustatud modernse relvastusega. Praegu on põhirõhk ümberrelvastumisel. Raketid Topol kantakse relvastusest maha ja asendatakse
rakettidega Jars. Viimastega peaks 2021. aasta jooksul
varustatama vähemalt kaks raketipolku: 27. raketi
armee 28. diviisi (Kaluga oblast) polk šahtis paiknevate rakettidega ja 33. raketiarmee 35. diviisi (Altai krai)
polk mobiilsete rakettidega. 31. raketiarmee koosseisu arvatakse tõenäoliselt veel kaks hüperhelikiirusel
liikuva lõhkepeaga mandritevahelist raketti Avangard.
2021. aasta lõpuks peaks üks raketipolk (kuus raketti) selle süsteemiga terviklikult relvastatud olema.
Samuti peaks tänavu lõppema ettevalmistused mandritevahelise ballistilise raketi Sarmat lennukatsetuste
alustamiseks. Seni on raketiga tehtud stardikatsetusi.
Sel aastal võib Eesti naabruses eeldada julgeoleku
olukorra pingestumist, sest seekordne strateegiline
juhtimis-staabiõppus toimub lääne suunal: Zapad
2021 aktiivne faas leiab aset 10.–16. septembrini.
Venemaa ettepanekul planeeritakse õppus korraldada
nii Venemaa kui ka Valgevene ühtsel operatiiv-strateegilisel foonil. Manöövrite käigus on kavas harjutada
ründeallüksuste ühistegevuse uusi viise kõrglinnastunud piirkonnas, hinnata uue ja moderniseeritud
relvastuse ja sõjatehnika efektiivsust ning üle võtta
Venemaa ohvitseride lahingukogemusi.

ARENG VÄELIIKIDES
Maavägedes on Viini dokumendi järgi Lääne sõjaväeringkonna 1. tankiarmee relvastusse lisandunud
42 reaktiivsuurtükisüsteemi BM-27 Uragan (9P140),
mis on tulnud lisaks juba olemasolevatele ning vahetanud välja reaktiivsuurtükid BM-21 Grad.
Õhudessantvägede plaanitud reformid on külmutatud, kuid jätkuvad uue või moderniseeritud
tehnika ja varustuse tarned. 2020. aastal said õhudessantväed umbes 300 ühikut moodsat soomusjm tehnikat, sealhulgas dessandi lahingumasinaid
BMD-4M ja soomustransportööre BTR-MDM.
Kestab edasi langevarjusüsteemide D-10 ja Arbalet-2, samuti tehnika ja varustuse dessanteerimiseks
vajalike langevarjusüsteemide PBS-950U tarne.
Käivad tööd õhudessantvägede suurtükiväe täiustamiseks ning toimuvad tankitõrjesoomuki SprutSDM1 katsetused.

Dessandi lahingumasin BMD-4M sõidab
mööda Bolšaja Sadovaja tänavat Moskvas
17. juunil, et jõuda paraadiproovile. BMD-4M
erineb oma eelkäijatest selle poolest, et
kasutab 80% ulatuses samu modulaarseid
süsteeme, mis on jalaväe lahingumasinatel
BMP.
Foto: Dmitri Štšukin (Shutterstock)

76. ründedessantdiviis sai aasta jooksul juurde
kaks pataljonikomplekti BMD-4M ja BTR-MDM
soomukeid. Seega on diviisi seitsmest manööverpataljonist neli relvastatud kõige uuemate lahingumasinatega, millel on varasematest täiustatum manööver- ja
tulevõime. Ründedessantpolgu koosseisu kuulub üks
õhudessantpataljon ja kaks ründedessantpataljoni.
Praeguse seisuga on diviisis neli ründedessantpataljoni ja kõik need on relvastatud moderniseeritud lahingumasinatega. Õhudessantvägedes
üldisemalt on prioriteediks saanud ründedessant
üksused, millele viitab ka tankipataljonide loomine neis üksustes.
Õhu- ja kosmosevägedes pöörati endiselt suurt tähelepanu strateegilise tähtsusega piirkondade õhu- ja
raketikaitse ning õhu- ja raketiründe eelhoiatusvõime
arendamisele, jätkati lennukipargi moderniseerimisega. Kauglennuväe strateegilised pommitajad ning
merelennuväe allveetõrjelennukid jätkasid patrullimist maailma merede ja ookeanite kohal eesmärgiga
demonstreerida kohalolu ja heidutusvõimet ning luua

Sõjaliste operatsioonidega on
Venemaa seotud väljaspool riigi
territooriumi kolmes piirkonnas: Süürias,
Ukrainas ja Liibüas.
Relvajõudude tarbeks ehitati COVID-19 pandeemia tõttu meditsiinikeskusi ka Pihkvas (200
voodikohta) ja Velikije Lukis (100 voodikohta). COVID-19 levik mõjutas ka üksuste väljaõpet, eriti kevadel. Näiteks 76. ründedessantdiviisi vastav allüksus
tegeles linnatänavate desinfitseerimisega ning tavapärane väljaõpe oli häiritud.

14

olukorrateadlikkus Venemaa piiridel liitlaste korraldatavast tegevusest.
Jätkus õhukaitse-raketipolkude komplekside
S-300 Favorit väljavahetamine uute süsteemide S-400
Triumf vastu. Süsteemiga S-400 relvastatud polgud
asusid lahinguvalvesse Habarovski krais ning Sahhalini, Sverdlovski, Samaara ja Leningradi oblastis.
Arktika suunal asus lahinguvalvesse S-300PS süsteemiga relvastatud polk Jakuutias ning süsteemiga
S-300V4 relvastatud õhutõrje-raketibrigaadi üksus
Kaug-Idas Kuriili saarestikus. Leningradi oblastis
paiknevale õhukaitse-raketiväe väljaõppekeskusele
tarniti relvajõudude esimene kompleks S-350 Vitjaz.
2021. aastal on plaanis selle süsteemiga relvastada esimene õhutõrje-raketipolk.
Uuenduskuuri läbinud strateegilisi pommitajaid
Tu-95MS ja Tu-160 saab relvastada uue tiibraketiga H-101. Moderniseeritud katseeksemplarid Tu95MSM ja Tu-160M2 tegid oma esmalennud. Moderniseerimise käigus saavad lennukid uued side- ja
navigatsioonisüsteemid ning mootorid. Uljanovski
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VÕITLUS PANDEEMIAGA
INDREK OLVETI

major, 1. jalaväebrigaadi staabimeditsiiniohvitser

E

simene info uut tüüpi koroonaviiruse avastamise kohta jõudis avalikkuseni 7. jaanuaril,
kui Hiina võimud esinesid ametliku teatega.
Algas viiruse laialdane levik esialgu Hiinas ning seejärel juba üle terve maailma. 11. märtsil liigitas maailma tervishoiuorganisatsioon uue viiruse puhangu
pandeemiaks. Suurem osa riike reageeris pandeemiale rangete piirangutega ühiskonnas ning riigipiiride sulgemisega. Euroopas tabas viiruse esimene
laine kõige raskemini Itaaliat ning Hispaaniat, kus
oli ka suurim koroonaviirusest tingitud surmade arv.
Viirus levis kiiresti vanemaealiste seas, kellel haigus
kulgeb raskemalt ning lõppeb suurema tõenäosusega
surmaga. See põhjustas neis riikides tervishoiusüsteemi kiire ülekoormuse või isegi kollapsi, ning meditsiinilise ressursi ammendumise.
Pea kõik maailma riigid pidid kokku puutuma
sellega, et meditsiiniressursid said kiiresti otsa ning
pandeemiaks ei oldud valmis. Põhiprobleemid olid
meditsiinivarustuse (isikukaitsevahendid, hingamisaparaadid) nappus, meditsiinipersonali vähesus
ning ebapiisav laboratoorne ressurss viiruse tuvastamiseks. Paljudes riikides kaasati kriisi lahendamisse
militaarstruktuurid ning nende varustus.

sis ning 25. märtsil leidis aset ka esimene kinnitatud
koroonasurm. Valitsus kehtestas Eestis eriolukorra
12. märtsi hilisõhtul, mistõttu viidi koolid distants
õppele, suleti spordiklubid ning meelelahutusasutused ja ostukeskused.

Kaitseväe esimene kinnitatud
koroonajuhtum tuvastati 13. märtsil
Kalevi jalaväepataljoni ühel ajateenijal,
kes oli osalenud Saaremaal toimunud
võrkpallikohtumisel.
Nii nagu ülejäänud maailm seisis ka Eesti meditsiinisüsteem samade probleemide ees: nappis nii
sobivaid isikukaitsevahendeid kui ka hingamisaparaate. Seni, kuni saabusid lisatarned, aitas olukorda
leevendada kaitsevägi, kes loovutas tsiviiltervishoiu
süsteemile oma riiklikust reservist kaitsemaskid ning
muud isikukaitsevahendid.
Esimese viiruselaine alguses tekkis Eestis kaks
haiguse epitsentrit: Võrumaa ning Saaremaa. Võrumaa haiguskolde tekke põhjuseks oli sünnipäevapidu
ning Saaremaa haiguskolle sai alguse seal korraldatud
Eesti-Itaalia võrkpalliturniirist. Seejärel toimus viiruse kiire levik üle Eesti.
Suure haigestumise leviku tõttu Saaremaal ning
kohapealse meditsiinilise ressursi ammendumisega
otsustas kaitseväe juhtkond riikliku kriisistaabi palvel
suunata kaitseväe välihaigla Saaremaale Kuressaare
haigla toetuseks. Kogu operatsioon osutus edukaks
ning tõestas veelkord tsentraalselt hallatava mobiilse
meditsiinilise taristu vajalikkust nii sõja- kui ka rahuaja kriiside lahendamisel. Kaitseväe esimene kinnitatud koroonajuhtum tuvastati 13. märtsil Kalevi
jalaväepataljoni ühel ajateenijal, kes oli osalenud Saaremaal toimunud võrkpallikohtumisel. Järgnevatel
nädalatel lisandusid uued juhud nii tegevväelaste kui
ka ajateenijate seas.

UUT TÜÜPI VASTANE

Reamees Paul Lees, Sõduri
lehe podcast'i saatejuht
küberväejuhatuse strateegilise
kommunikatsiooni keskusest
asetab näole kaitsemaski.
Lees alustas teenistust
juulikuus ja kogu tema
väljaõpet on saatnud pandeemiast tingitud piirangud.
Fotod: rms Jarkko Martin Pukki

Tegemist oli uut tüüpi viirusega
ja seetõttu oli ka palju ebaselgust sobivate ravimeetodite
valikul. Ebakindlust tekitas
vähene informatsioon
uue viiruse kohta. Esialgu ei olnud teada
viiruse levikumehhanism ning peiteperioodi pikkus. See
omakorda muutis
keeruliseks viiruse
leviku piiramise metoodika valiku.
Eestis leidis esimene haigestumine
kinnitust 27. veebruaril
ja 11. märtsil tuvastati
Eestis juba neli uut koroonaviirusega nakatunut.
Järgnevatel päevadel uute
haigusjuhtude arv tõu-

VÄLJAÕPPE JÄTKUMINE
Kaitsevägi reageeris pandeemiale kiiresti ning otsustavalt. Võeti vastu otsus sõjalise väljaõppe jätkumise
kohta. Et vältida viiruse sissetoomist linnakutesse
väljastpoolt, peatati ajateenijate väljaload ja muudeti tegevväelaste töökorraldust.
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Peamine otsus oli pooled tegevväelased suunata
kodusele kaugtööle ning ülejäänud kasarmeerida
linnakutesse. Kõigi nende meetmete eesmärk oli
haiguse leviku piiramine, sõjalise väljaõppe jätkumine ning lahinguvalmiduse säilitamine.

Kevadise esimese laine haigestumisi kaitseväes
aitas kiiresti kontrolli alla saada operatiivne tegutsemisplaani koostamine juba pärast esimeste ohumärkide ilmnemist. Sama oluline oli kaasata staabimeedikuid planeerimisse ja täide viia vastuvõetud
otsuseid, ükskõik kui ebapopulaarsed need ka polnud. Märkimist väärib üksuse ülemate initsiatiiv
viiruse piirangu meetmete väljatöötamisel, kohaldamisel ning nende rakendamisel.

Paljudel positiivse proovi andnud
ajateenijatel puudusid haigustunnused
kas täielikult või need olid äärmiselt
tagasihoidlikud.

ÕPITUVASTUSTE KAARDISTAMINE
Lisaks saadud planeerimiskogemustele viiruse leviku piiramisel on märgiline ka see, et brigaadi staabi
meditsiiniohvitseri ametikohad, mis varem olid
sõjaaja ametikohad, muudeti kiirelt rahuaja ametikohtadeks ning määrati sinna isikkoosseis. Sellega
tagati brigaadi juhtkonnale ka eriolukorra lõppedes
jätkuv meditsiiniline nõuandev kompetents.
Suvine periood möödus kaitseväe jaoks rahulikult. Uusi COVIDi juhtumeid ei tuvastatud ning
samuti püsis madal haigestumise tase ühiskonnas.
Ühtaegu suve lõpu ja sügisese COVID haigestumiste arvu kasvuga ühiskonnas tõusis haigestunute arv ka kaitseväes. 1. jalaväebrigaadis tekkis kaks
haiguskollet: Tapa ja Jõhvi linnakus.
Olukorra ohjeldamiseks kulus paar nädalat
ning peamine samm oli ajateenijate väljalubade
piiramine ja haigusest haaratud üksuste isikkoosseisu laustestimine. Tänu laustestimisele õnnestus kaardistada haiguskolded, isoleerida positiivse
proovi andnud ning nende lähikontaktsed.
Tähelepanu tuleb kindlasti pöörata sellele, et
paljudel positiivse proovi andnud ajateenijatel
puudusid haigustunnused kas täielikult või need
olid äärmiselt tagasihoidlikud. Seetõttu võib järeldada, et viiruse leviku kontrolli alla saamine
õnnestus suuresti tänu neile kahele meetmele.
Meedikute ning üksuste isikkoosseisu ühiste pingutustega jõuti selleni, et 18. detsembril võis saata
suurema osa ajateenijaid väljateenitud jõulupuhkusele.
2020. aasta oli keeruline ning katsumusrohke
nii kaitseväe meedikutele kui ka üksuste
isikkoosseisule ja juhtkonnale. Sellest hoolimata
võib nentida, et kaitsevägi suutis oma operatiivse
ning tõhusa tegevusega leida lahenduse pea kõigile
COVID-iga seotud olukordadele, millest nii
mõnigi tundus esialgu üle jõu käiv. Selle käigus
saadud kogemused on hindamatu väärtusega
edaspidiseks, kuna pandeemia ei näita veel
vaibumise märke.

1. ning 2. jalaväebrigaad kaasasid kiirelt kriisiolukorra lahendamisse oma staapide sõjaaja
ametikohtadel olevad arstid kaitseväe akadeemia
sõja- ja katastroofimeditsiinikeskusest. Brigaadi
staabimeditsiiniohvitseride kaasamine tagas ülematele meditsiinilise nõuandva kompetentsi planeerimisel ning otsuste vastuvõtmisel. 1. jalaväebrigaadi
staabis töötati kiirelt välja esmane COVID-19 haigete kohtlemise juhend, mis võeti mõnede täiendustega kasutusele üle kaitseväe.
Sõja- ja katastroofimeditsiinikeskus töötas välja
juhendid ning õppematerjali isikukaitsevahendite
korrektse kasutamise kohta. Viivitamatult alustati
asjakohaste koolitustega kaitseväe meditsiinipersonalile. Suureks abiks erinevate juhiste väljatöötamisel oli meieni jõudnud USA armee Itaalia kontingendi väljaantud käsiraamat «USAG Italy Forza
Handbook (COVID-19 Response)». See andis meditsiiniplaneerijatele selged ning reaalse kogemuse
põhjal sõnastatud juhised, millest oma tegevuses
lähtuda.

Olukorra kontrolli alla saamiseks kulus
paar nädalat ning peamine samm oli
ajateenijate väljalubade piiramine ning
haigusest haaratud üksuste isikkoosseisu
laustestimine.
«Me võitleme selle viirusega nagu me võitleks
lahingus: kontakti saavutades tegutseme kiirelt, otsustavalt ning agressiivselt,» on öelnud kindralmajor Roger Cloutier, kes on USA maaväe Lõuna-Euroopa sihtüksuse ülem ja Itaalias paikneva USA
maaväe garnisoni vastutav ohvitser.
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PÕHJADIVIIS ON ENDISELT KIIRE JA TERAV
ANDREAS REBANE

staabiveebel, Põhjadiviisi veebel

P

Kol-ltn Jim Hadfield (vasakult), Eesti NATO liitlaste lahingugrupi ülem, st-vbl Andreas Rebane, Põhjadiviisi veebel,
kin-mjr Flemming Mathiasen, Põhjadiviisi ülem ja kol Vahur
Karus, 1. jalaväebrigaadi ülem arutavad olukorda õppusel
Furious Axe Lätis Ādažis 22. novembril. Harjutusel osales pea
2300 1. jalaväebrigaadi võitlejat.  Foto: n-ltn Marina Loštšina

õhjadiviisi põhiülesanne on korraldada sõjalisi operatsioone oma vastutusalas NATO
Kirdekorpuse juhtimisel. Diviisi staap peab
olema valmis planeerima, koordineerima ja integreerima piirkonda tugevduseks antavate NATO
üksuste tegevust ning korraldama staapide tasandil
väljaõpet riiklike ja NATO kaitseplaanide kohaselt.
Diviis on tavaliselt ligi 30 000 võitleja suurune
üksus. See koosneb kahest kuni neljast brigaadist
ja lisaks veel erinevatest toetusüksustest. Et paremini mõista diviisi suurust, siis võiksime tõmmata
paralleeli kogu Eesti sõjaaja kiirreageerimisstruktuuriga.
NATO panus Balti regiooni julgeolekusse on
viimastel aastatel olnud märkimisväärne. Alustades
alalise paiknemisega üksustest, nagu NATO staabi
elemendid, NATO lahingugrupid, Põhjadiviis ja
Kirdediviis, ning lõpetades lühikest aega õppuste
käigus siirdud teiste NATO riikide üksustega.
Liitlaste suurendatud kohalolek on kindel sõnum NATO tugevdatud heidutus- ja kaitsehoiakust. See on silmapaistev näide alliansi pühendumusest ja valmisolekust heidutada, ning kui vaja,
siis ka kaitsta meid võimalike ohtude eest.
Eesti, Läti ja Taani kaitseminister allkirjastasid
ühise tahteavalduse Põhjadiviisi staabi loomiseks
2018. aasta NATO tippkohtumisel Brüsselis. Sama
aasta septembris alustas juba tööd Põhjadiviisi
eel
grupp Ādažis. Järgmise aasta 8. märtsil avati
ametlikult sealsamas Põhjadiviisi staap ning
1. augustil alustati ühtse staabina tegevust kahes
asukohas: Lätis ja Taanis. Diviisi staabi loomine on
Balti riikide ja kogu alliansi julgeoleku seisukohalt
väga tähtis verstapost.
Viimane aasta on olnud meile raske ja katsumusrohke. Endiselt on regioonis ja kogu maailmas
keeruline olukord, mis on meie kõigi jaoks enneolematu. Piltlikult öeldes oleme lahingus nähtamatu
vaenlasega.
Kui aasta tagasi elasime teadmisega, et lahingu
võitmiseks tuleb kaevikust välja tulla, siis nüüd
piisab lihtsalt kaevikus püsimisest. See on reaalsus
ja meil tuleb sellega harjuda ning kohaneda.
COVID-19 pandeemia tõttu muutus olukord terve

aasta vältel pidevalt. Jälgisime seda tähelepanelikult
ja püüdsime leida lahenduse, et täita meile
püstitatud ülesandeid.
Põhjadiviis on sellega edukalt hakkama saanud.
Oleme vankumatult liikunud oma peamise eesmärgi poole – saavutada staabi täielik tegutsemisvõime.
Loodame selleni jõuda 2022. aastal.
Staabi aktiveerimine 2020. oktoobris oli esimene oluline samm sellele eesmärgile lähemale. Esmane tegutsemisvõime on kavas saavutada 2021. aasta
esimeses pooles. Seejärel oleme ametlikult integreeritud NATO juhtimisstruktuuri. See tähendab, et
oleme võimelised järk-järgult üle võtma ülesanded
Kirdekorpuselt ja täitma juhtrolli korpuse ning
Põhjadiviisi alluvusse määratud üksuste vahel meie
vastutusalas.

Liitlaste suurendatud kohalolek on kindel
sõnum NATO tugevdatud heidutus- ja
kaitsehoiakust.
Staap teeb iga päev jõupingutusi selle nimel, et
regioonis oleks ühel päeval kõrge lahinguvalmidusega diviisisuurune üksus ning peale Põhjadiviisi
staabi ja juhtimistoetuse pataljoni ka reaalsed üksused, mis on kohe valmis täitma neile määratud
ülesandeid oma vastutusalas.
Praegu on veel vara rääkida teistest konkreetsetest üksustest ja alluvussuhetest. Samas on Eesti
ja Läti kaitseväe juhtkond selgelt väljendanud oma
seisukohta rahvuslike üksuste (brigaadide) allutamise suhtes Põhjadiviisile kriisi korral. Praegu suheldakse nende üksustega enamjaolt vaid väljaõppe teemadel. Nii Eesti 1. ja 2. jalaväebrigaadi kui
ka Läti mehhaniseeritud brigaadi staabid on ametlikult kaasatud Põhjadiviisi väljaõppe tsüklisse.
Rahuajal on Põhjadiviisi staap ja juhtimistoetuse pataljon hajutatud peamiselt nelja asukoha
vahel. Lätis Ādažis ning ülejäänud Taanis – Karupis, Slagelses ja Federicias. Lähitulevikus liigub
Karupis asuv staabielement Slagelsesse. Taanis
asuv staabi- ja juhtimistoetuse element on kriisi
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NATO Kirdekorpus
NATO Brunssumi ühendväejuhatusele alluv Kirdekorpuse staap Poolas Szczecinis on alalises
valmisolekus asuma vajaduse korral juhtima maismaaoperatsioone NATO kirdetiival.
Korpuse alluvuses on Leedu ja Poola brigaadidest koosnev Kirdediviis, mille staap asub
Poolas, ning Eesti ja Läti brigaadidest koosnev Põhjadiviis, mille staap asub Lätis ja Taanis.
Nelja sihtriigi brigaadidele on allutatud teiste liitlasriikide lahingugrupid.
Vajaduse korral on diviiside staabid valmis kohe juhtima ka teiste riikide
brigaadisuuruseid üksuseid, mis NATO kirdetiivale toetuseks saadetakse.

Põhjadiviisi operatsiooniala (Eesti, Läti)
Lahingugrupp

1. jalaväeSuurbritannia Taani
brigaad

TAPA

Island

EESTI

2. jalaväebrigaad

TARTU

Lahingugrupp

Läti
1. mehhaniseeritud
brigaad

Kanada

Albaania

Tšehhi

ADAŽI

Itaalia Montenegro

LÄTI
Poola

Slovakkia Sloveenia Hispaania

LEEDU
RUKLA

ELBLAG

ORZYSZ

Kirdediviisi operatsiooniala (Leedu, Poola)
Poola
15. mehhaniseeritud
brigaad

SZCZECIN

Kirdekorpuse staap

Leedu
mehhaniseeritud
brigaad «Raudhunt»

Lahingugrupp

Lahingugrupp

POOLA

Saksamaa
USA

Belgia

Tšehhi

Horvaatia

Rumeenia
Island Luksemburg Holland

Norra Prantsusmaa

korral kohe valmis kiireks siirmiseks Lätti. Hoolimata sellest, et diviisi juhtkond asub Lätis, on Taanis olev staabielement vajaduse korral valmis kohe
juhtimist üle võtma.
Põhjadiviisi staabis hakkab teenima ligi 300
kaitseväelast, kellest rahuajal on üle 100 iga päev
teenistuses. Ametikohad on mehitatud tegevväelaste ja reservväelastega. See tähendab, et suhteliselt
väikesearvuline alaline isikkoosseis täidab rahuaja
ülesandeid ja reservväelased liituvad meiega kohe
kriisiolukorras.
See on sarnane Eesti kaitseväega, mis on üles
ehitatud reservarmee põhimõttel. Diviisi staap
ja juhtimistoetuse pataljon on peamiselt mehitatud raamriikide sõjaväelastega. Peale selle teenivad
staabis Kanada, Leedu, Hispaania ja Suurbritannia
sõjaväelased. Praeguseks on ka teised NATO riigid
näidanud huvi toetada staabi ja diviisi arengut oma
inimestega. Praegu teenib iga päev diviisi staabis ja
juhtimistoetuse pataljonis võrdväärsete partneritena
üle 20 Eesti ohvitseri ja allohvitseri.
Peale tavapärase staabitöö tegeleme ka NATO
ja riiklike kaitseplaanide ühtlustamisega. Valdkonna vastutavad on teinud lühikese ajaga ära märkimisväärse töö. Nüüd võime öelda, et meil on olemas ühtne arusaam ja toimiv plaan mitmesuguse
tegevuse kohta võimaliku agressiooni korral Balti
regioonis.
Meil on olukorrateadlikkus kogu vastutusalas.
Diviisi juhtimiskeskus ajakohastab seda kogu aeg.
Informatsiooni jagatakse nii NATO staapide kui ka
rahvuslike üksuste vahel. Oleme laiendanud oma
sõjaliseks otstarbeks mõeldud infosüsteemide kasutamist, mis võimaldab meil oma tööd kiiremini ja
turvalisemalt teha.
Diviisi edu võti seisneb hästi ettevalmistatud
üksustes. Väljaõpet pole kunagi liiga palju, kui
see on otseselt seotud lahinguvalmiduse hoidmise
ja tõstmisega. Oleme seadnud endale eesmärgi, et
Põhjadiviisis korraldatav väljaõpe peab olema hästi
läbimõeldud ja planeeritud ning oma ülesehituselt
aktiivne ja pingutust nõudev.
Meie õppuste põhifookus on erinevate staapide
koostööl, et tõsta üksuste lahinguvalmidust. Eduloona võime esile tuua e-keskkonnas korraldatava
diviisi taktika kursuse ettevalmistamise kriisiaja
koosseisule. Saime seda edukalt kasutada ka rahuaja isikkoosseisu koolitamiseks COVID-19 esimese
laine ajal ja see andis isikkoosseisule ühtse arusaama
diviisitaseme taktikast.
Et veelgi enam toimida ühtse meeskonnana,
korraldame diviisis ühisüritusi, mis tõstavad meie
ühist vaimu ja rõhutavad rahvusvahelist ühtsust.
Meil on tavaks saanud tähistada rahvuslikke aastapäevi ja muid tähtpäevi kogu diviisiga. Traditsioo-

NATO sõjaväeüksuste
tavapärased suurused
üksus

suurus

jagu

6−10 sõdurit

rühm

3−4 jagu (18−50 sõdurit)

kompanii 3−4 rühma (60−200 sõdurit)
pataljon 3−4 kompaniid (100−1000 sõdurit)
brigaad

3−5 pataljoni (2000−5000 sõdurit)

diviis

2−4 brigaadi (10 000−30 000 sõdurit)

korpus

2−4 diviisi (20 000−80 000 sõdurit)

nid kujunevad siis, kui üksus ja isikkoosseis on selleks valmis, mitte siis, kui ülem käsib.
Üheks eelduseks oma ülesannete täitmisel on
nüüdisaegse taristu olemasolu. Lätis alustasime
tööd Nõukogude ajast pärit räsitud ilmega kasarmus. Praeguseks on olukord kardinaalselt muutunud. Meie taristul on valminud uus tänapäevane
staabihoone, mis tagasihoidliku tseremooniaga
17. novembril ametlikult meile üle anti.
Juba on näha inimeste nägudes meeldivat rahulolu. Sellega pole Lätis asuva taristu projekt veel
lõppenud, staabihoone on vaid üks tükk suurest
puslest. Samal ajal arendame kogu aeg meie Taanis
asuvaid taristuid.

Väikese riigina peame tegutsema
võrdväärse partnerina kogu regioonis.
Peame hoidma häid suhteid oma
koalitsioonipartneritega ning vajaduse
korral olema valmis neid toetama.
NATO pole võluvits, mis kõik meie probleemid lahendab. Minu käest on naljatades küsitud,
kas idarinne peab? Kui ma praegu vaatan Eesti
kaitseväelaste igapäevast pühendumust ja väljaõppe taset, siis võin öelda, et idarinne peab paremini
kui kunagi varem. See pole kohe kindlasti kellegi
isiklik saavutus, vaid selle taga on sajad ja tuhanded sõdurid, sealhulgas meie liitlased, kes iga päev
aitavad kaasa meie kollektiivsele julgeolekule ja
toetavad seda.
Sellegipoolest seisame silmitsi ohtliku ja muutuva maailmaga. Väikese riigina peame tegutsema
võrdväärse partnerina kogu regioonis. Peame hoidma häid suhteid oma koalitsioonipartneritega ning
vajaduse korral olema valmis neid toetama. Samal
ajal peame mõistma, et keegi ei aita meid, kui me
ennast ise ei aita. Meie olemegi NATO.

Suurbritannia Horvaatia
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Mitmikraketiheitjasüsteem M270
Meeskond:

3

Pikkus:

6,86 m

Laius:

2,97 m

Kõrgus:

2,59 m

Maksimaalne kaal:

24 950 kg

Maksimaalne sõidukiirus: 64 km/h
Sõiduulatus:

480 km

Efektiivne laskekaugus:

45 km

Maksimaalne laskekaugus taktikalise juhitava raketiga:
300 km

Mitmikraketiheitjasüsteem
M270A tulistamas vähendatud laskekaugusega
õppemoona kaitseväe
keskpolügoonil 5. septembril. USA maaväe 41. suurtükiväebrigaadi 6. rügemendi
1. suurtükiväepataljon
osales õppusel Rail Gunner Rush 4.–7. septembril.
See oli üksuse esimene
laskeharjutus väljaspool
kodubaasi Grafenwöhris
Saksamaal pärast 41. suur
tükiväebrigaadi taasloomist
2018. aastal.
M270-relvasüsteemi
kasutatakse lase-jaliigu-tüüpi taktikalistes
laskmistes, et vältida
vastase vastutuld. Süsteem
annab võime iga ilmaga
rünnata suurt piirkonda
ning on mõeldud kõrge
väärtusega objektide
ründamiseks. Relvasüsteem
kasutab muu hulgas
suure laskeulatusega
täppismoona.
Õppusel Rail Gunner
Rush osalesid liitlased Eesti
ja Läti NATO lahingugrupist. Kokku osales õppusel
200 sõjaväelast Ameerika
Ühendriikidest, Eestist,
Suurbritanniast, Taanist,
Montenegrost, Hispaaniast
ja Tšehhist. Ühisharjutuse
käigus toimus tulejuhtide, relvameeskondade ja
juhtimispunktide väljaõpe
ning mitmikraketiheitjaüksus harjutas tuleülesannete
täitmist.
 Foto: vbl Ardi Hallismaa
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Laskekiirus:

12 raketti 40 sekundiga või
2 juhitavat raketti 10 sekundiga

Laadimisaeg:

3 minutit

LIITLASED

Kaugmaa pommitaja B-52H
Meeskond:

5

Pikkus:

48,5 m

Tiiva siruulatus:

56,4 m

Kõrgus:

12,4 m

Tühikaal:

83 250 kg

Maksimaalne stardikaal: 220 000 kg
Maksimaalne kiirus:

1047 km/h

Tegevusulatus:

14 162 km (õhus tankimiseta)

Jõuseade:

8 × Pratt & Whitney
TF33-P-3/103 turbomootor

Pommilaadung:

ligi 31 500 kg

USA õhuväe kaugmaa
strateegiline pommitaja
B-52H Stratofortress
lendamas Läänemerel
õppusel Baltic Operations 2020 15. juunil.
Vasakult paremale on
pildil veel USA mereväe
Supply klassi lahingutoetuse laev USNS
Supply (T-AOE 6) ja
Blue Ridge klassi
juhtimislaev USS Mount
Whitney (LCC 20) ning
Taani kuningliku
mereväe Absaloni
klassi toetuslaev HDMS
Esbern Snare (L17) ja
Rootsi kuningliku
mereväe Visby klassi
korvett HMS Karlstad
(K35). Õppus on üks

suurimaid Põhja-Euroopas ja see toimus
49ndat korda. Samal
päeval lendas B-52H
koostööharjutusele
Eesti kaitseväega,
misjärel lendas koos
Balti riikide õhuturbehävitajatega formatsioonis üle Tallinna.
Lennuki relvastusse
kuuluvad nii tavalised
kui ka juhitavad
pommid, miinid ning
mitmesugused tiibraketid. Moderniseeritud
B-52 varustuse hulka
kuulub ka üksjagu
nüüdisaegseid
elektroonilise sõjapidamise vahendeid.

Foto: USA merevägi

LIITLASED

CV-22B Osprey kaitseväe keskpolügoonil 16. novembril. Õhusõiduk
saabus Eestisse Rootsist, et osaleda
Eesti, Rootsi ja USA erivägede
lähiõhutoetuse ühisharjutusel.
Erivägede ülesanne on luua tingimused kiireks vastuseks otsesele ohule
nii maal, õhus kui ka merel, et
tagada piirkonna turvalisus.USA
relvajõudude Bell Boeing V-22

Transpordiõhusõiduk CV-22 Osprey
Meeskond:

3−4

Pikkus:

17,48 m

Tiiva siruulatus:

13,97 m

Laius:

25,77 m koos rootoritega

Laius kokkupandult:

5,61 m

Kõrgus:

6,73 m vertikaalstardiasendis

Tühikaal:

14 432 kg

Maksimaalne vertikaalstardikaal:
Maksimaalne kiirus:

21 546 kg

500 km/h

Kandevõime:
24 võitlejat istumas või 34 püsti või
9070 kg kaupa või
6800 kg trossidega kinnitatavat kaupa või
1 Growler-tüüpi sõiduk õhuki sees
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Osprey on ainulaadne õhusõiduk
kogu maailmas, mis kasutab õhkutõusmiseks ja edasi liikumiseks
kallutatavate propellerite tehnoloogiat. Vertikaalses asendis on propellerid õhkutõusmiseks, maandumiseks ja hõljumiseks. Horisontaalses
asendis on propellerid kiiresti edasi
lendamiseks ja manööverdamiseks.

Foto: vbl Ardi Hallismaa
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Ründehelikopter AH-64E Apache Guardian
Meeskond:

2

Pikkus:

17,7 m

Tiiva siruulatus:

5,23 m

Kõrgus:

4,64 m

Tühikaal:

5170 kg

Maksimaalne stardikaal: 10 430 kg
Maksimaalne kiirus:

300 km/h

Lennulagi:

6400 m

Tegevusraadius:

476 km

Jõuseade:

2 x General Electric T700-GE-701D ajamturbiinmootorit

Relvastus:

30 mm kiirlaskekahur
16 Hellfire-2 raketti
4 Stinger raketti
4 Mistral raketti
2 Sidewinder või 2 Sidearm raketti
2 x 19 juhitamatut Hydra 70 raketti
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USA maaväe AH-64E Apache helikopterid
101. õhudessantdiviisist ja liitlaste suurendatud kohaloleku Läti lahingugrupi Poola PT-91
tankid (T-72M1 edasiarendus) lahinglaskmistel
Ādaži polügoonil õppusel Winter Shield 4. det
sembril.
Peale Läti kaitseväe ja NATO Läti lahingu
grupi üksuste osalesid õppusel ka USA erioperatsioonide Euroopa väejuhatuse üksused
ning Eesti ja Leedu kaitseväe kompaniid
Balti pataljoni koosseisus. Õppusel harjutati
ühendrelvaliigipõhiseid kaitseoperatsioone ja
üksuste koostegutsemisvõimet.
Boeing AH-64 Apache on kahemootoriline
neljalabalise tiivikuga tandemistmega ründe
helikopter, mille prototüüp tegi esmalennu
juba 1975. aastal. USA maavägi võttis selle
relvastusse 1986. aastal ja viimase uuenduse
AH-64E masstootmine algas 2012. aastal. Olenevalt modifikatsioonist on helikopteril radar
ja andurid kas rootori peal või ees ninas.

Foto: Läti kaitseministeerium

LIITLASED
Briti maaväe kuningliku
füsiljeede rügemendi sõdur
LMT L129A1 täpsusrelvaga
õppusel Kevadtorm 2020
kaitseväe keskpolügoonil
28. aprillil. Kuninglik füsiljeede
rügement (Royal Regiment of
Fusiliers) alustas Tapal
teenistust märtsis ja septembris vahetas neid välja
5 RIFLES pataljon. Kaitseväe
1. jalaväebrigaadi koosseisus
tegutseva liitlaste lahingugrupis on ligi 1000 võitlejat.
Ühendkuningriigist on üle 800
sõjaeväelase, kellele lisaks on
võitlejaid Taanist, Prantsusmaalt, Belgiast ja Islandilt.

Foto: srs Kevin Valkenklau
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VILKAD JA KARTMATUD – 5 RIFLES EESTIS

BJÖRN MALMQUIST

Eesti NATO lahingugrupi teabespetsialist

J

äisesse vette hüppamine, et sealt kohe jälle
välja ronida, ei ole küllap see, millest enamik inimesi külmal pühapäeva talvehommikul unistaks.
Kuid just selline tegevus oli käsil sajal Briti sõduril NATO liitlaste eelpaigutatud üksusest Soodla veehoidlal Harjumaal. Nad on osa ligi 900 võitleja suurusest väekontingendist Tapal.
«Esimesed sekundid olid küllaltki šokeerivad,
aga seejärel rahuned maha ja tegutsed edasi,» ütles
kapral Jamie Carter paar minutit pärast seda, kui
oli vette hüpanud, välja roninud ja riided vahetanud. «Kui sa oma hingamise kontrolli alla saad,
siis muutub kõik rahulikuks ja sa suudad ka omal
jõul jääaugust välja tulla.»

mus, mille saab harjutades just Eestis osana liitlaste
suurendatud kohalolekust.
Kolonel Hadfield saabus oma 5 RIFLES sõduritega Eestisse septembris ja on siin kuni 2021. a
märtsini. See on esimene üksus, kes tuli siia juba
teist korda. Tapal oldi ka 2017. aastal, mil nende
saabumine märkis NATO liitlaste kohalolu algust
Eestis. See otsus võeti vastu pärast NATO Varssavi
tippkohtumist, et suurendada heidutusmeetmeid
ja tugevdada allianssi idatiival.
«Meie lähetus on seni olnud äärmiselt tulutoov,»
ütleb Hadfield. «Sügisel oli meie esmaseks ülesandeks lõimuda Eesti kaitseväe 1. jalaväebrigaadi ja
juba juulis siia saabunud Taani kontingendiga.»
See protsess kulmineerus oktoobris õppusel
Furious Axe Lätis. Kaitseoperatsioone ja taktikalisi manöövreid harjutasid nii 5 RIFLES, Taani
VIDAR kompanii kui ka 1. jalaväebrigaadi üksused. Hadfieldi sõnul oli see tema üksusele oluliseks
verstapostiks ja proovilepanekuks, mis läbiti edukalt, sest nende roll ongi siin kaitsta Eestit.
Ühendkuningriigi vägede kaheksas rotatsioon
saabub Eestisse 2021. aasta märtsis, kui siia tuleb
Mercian rügemendi 1. pataljon ja asub lahingu
gruppi juhtima. Koos nendega tuleb Tapale ka
kompanii jagu Prantsusmaa sõdureid, et välja vahetada Taani kompanii.

Briti maaväe sõdurite jaoks on Eesti talv
uus kogemus, sest sellist külma ja paksu
lund Suurbritannias esineb harva.
Carter veetis oma kamraadidega nädalavahetuse Soodla lähedal metsas, et harjutada ühte osa
külma ilma operatsioonidest. Selle programmi
peavad läbima kõik lahingugrupi sõdurid Eestis ja
see ei sisalda vaid jääkülmas vees ligunemist.
Kolme ööpäeva jooksul sooritavad sõdurid ka
teisi harjutusi lumises metsas. Nad harjutavad ellujäämisoskusi ja meeskonnatööd. Veedavad öö lageda
taeva all minimaalse varustusega ja peavad endale ise
varjualuse ehitama.
«See on väärtuslik õppetund, mis on ühtlasi ka
üks sõduriks olemise alustaladest,» räägib kolonelleitnant Jim Hadfield, Eesti NATO liitlaste lahingugrupi ülem. «Iga ekstreemne keskkond – olgu see kuum,
kuiv või külm – paneb proovile su võimed ennast
kontrollida, et sa suudaksid edasi võidelda. See harjutus õpetab sõduritele just seda külmas keskkonnas.»
Hadfieldi sõnul on see kõik Briti maaväe sõdurite
jaoks uus kogemus, sest sellist külma ja paksu lund
Suurbritannias esineb harva. Ta leiab, et see on sõdurite jaoks ebatavaline, kuid samas väga vajalik koge36

Reamees Wherrett, laskur
5 RIFLES D kompaniist, astub
jääauku Soodla veehoidlal
Harjumaal 24. jaanuaril
2021. aastal. 5 RIFLES on
Briti maaväe The Rifles
rügemendi 5. pataljoni
hüüdnimi.

Foto: Briti maavägi

LIITLASED

KOOSTÖÖ SÜVENDAMISE AASTA
ALLAN MØLLER-PETERSEN

major, Taani teabeohvitser Eestis

T

Liitlaste lahingugrupi Taani
võitleja õppusel Kevadtorm 2020
keskpolügoonil 28. aprillil.
Foto: n-srs Maria Tõkke

aani ja Eesti tihe koostöö ulatub sajandite
taha. Viimastel aastatel on meie sõdurid
koos võidelnud Bosnias, Kosovos, Iraagis,
Afganistanis ja Malis. 2020. aastal ühines taas liitlaste suurendatud kohalolekuga Tapal Taani kompaniisuurune kontingent.
Ligi kolmandik viimases kuuekuulises rotatsioonis olnud 200st Taani sõdurist oli siin juba
teist korda. See oli ühtmoodi kasulik nii kiireks
kohanemiseks kui ka lõimumiseks Briti lahingugrupi ja Eesti 1. jalaväebrigaadiga. Igal nädalal
terve aasta vältel on Taani sõdurid osalenud väikeüksuste väljaõppes või siis suurematel operatsioonidel üle Baltikumi.
«See missioon on meie jaoks katsumusrohke
nii keerulise maastiku kui ka selle tõttu, et meie
võimalik vastane on väga võimekas,» ütles Taani
kaitseväe vanem rahvuslik esindaja Eestis kol-ltn
Thomas Fogh. «Elukutseliste sõduritena peame
igas keskkonnas olema alati valmis ja hästi välja
õpetatud ning valmis ka päris sõjaks. Ei tasu alahinnata seda, et Balti riigid asuvad NATO idarindel ja meie vastane on viimastel aastatel näidanud,
et võib oma poliitiliste eesmärkide saavutamiseks
kasutada sõjalist jõudu.»
Taani koostöö Briti juhitud lahingugrupi ja
Eesti 1. jalaväebrigaadiga on olnud igati eeskujulik. Väljaõpet on korraldatud nii Ühendkuningriigi First Fusiliers ja 5 RIFLES üksuste kui ka erinevate Eesti kaitseväe ja kaitseliidu üksustega.
Teadmiste vahetamine on alati kahepoolne.
Ühel harjutusel näiteks mängisid Taani VIDAR
kompanii sõdurid ja kaitseliitlased kassi ja hiirt.

Kaitseliitlased peitsid ennast maastikule ja varitsesid
oma tankitõrjerelvadega. Taanlased proovisid neid
sealt avastada oma soomukite termokaameratega.
«See koostööharjutus oli suurepärane võimalus hinnata meie sõdurite ja varustuse võimeid,»
ütles Taani VIDAR kompanii ülem major Mads.
«Õppisime Eesti sõduritelt, kellel on väga hea kohalike olude tundmine. Meie omakorda pakkusime neile võimaluse tegutseda tänapäevaste soomukite ja taktika vastu.»

Igal nädalal terve aasta vältel on
Taani sõdurid osalenud väikeüksuste
väljaõppes või siis suurematel
operatsioonidel üle Baltikumi.
Kahe hea liitlase tihe koostöö jätkub ka 2021.
aastal. Taani jalaväelased osalevad iga-aastasel õppusel Kevadtorm ja Eesti kaitseväe sõdurid Taani
õppusel Brave Lion. Taani parlamendi otsusel tuleb 2022. aastal taas Eestisse Taani kompaniisuurune üksus.
«Au on olla osa NATO kaitsest Eestis ja kogu
Baltikumis,» ütles Fogh. «Mul on väga hea meel
ka selle üle, et meie sõduritel oli võimalus kohtuda Eesti inimestega, kellega jagatakse pikka ühist
ajalugu. Mil iganes kohtudes kohalike inimestega,
väljendasid nad alati oma tänu, et oleme siin kui
nende liitlased ja valmis kaitsma nende riiki.»
39

Ühendkuningriigi lahingugrupi
rasketehnika liigub mööda vast
rajatud otseteed Tapa linnakust
kaitseväe keskpolügoonile õppusel
Kevadtorm 2020 Lääne-Virumaal
27. aprillil. Lisaks hea ülevaatega
harjutasalade territooriumile
koostab NATO staabilement
liitlastele põhjaliku ülevaate kogu
Eestist.
Foto: vbl Ardi Hallismaa

NATO STAABIELEMENT TOETAB
LIITLASÜKSUSTE TEGEVUST EESTIS
MERLE NORIT

kapten, NATO staabielemendi (NFIU)
Eesti kontingendi staabiohvitser

J

uulis alustas NATO staabielement taristu
seire projektiga, mille käigus kaardistatakse
üksuste paigutamist ja kiiremat liikumist
võimaldavad asukohad, et anda liitlastele põhjalik
ülevaade Eesti territooriumist juba enne, kui nad
Eestisse missioonile või õppusele tulevad.
Taristu seire projekti (NFIU Infrastructure Recce Project) juhib NATO staabielemendis
tagalaosakonna all asuv transpordijaoskond, aga
kaasatud organisatsioonide ja inimeste ring on
palju laiem. Uuritavaid objekte ja alasid aitasid
tuvastada kaitseministeerium, kaitsevägi, kaitseliit ning Eestis asuvad liitlasüksused. Määratletud
objekte käivad kohapeal üle vaatamas nii NATO

staabielemendi kaitseväelased kui ka Eestis õppustel osalevad britid.
Põhiliselt uuritakse endiseid Nõukogude Liidu
sõjaväeobjekte, maabumis- ja maandumiskohti,
ladustamisalasid, liikumisteid ja muud. Iga objekti
kohta koostatakse uurimisraport, kus on asukoha
kirjeldus ja pildid. Lisaks on ära mainitud kohalik
omavalitsus, kelle territooriumil objekt asub, ning
selle kontaktandmed. Uurimisraport on oma ülesehituselt tehtud võimalikult lihtsaks, et eri riikide
kaitseväelastel oleks mugavam infot oma formaatidesse sobitada.
Taristu seire projekti käigus koostatud uurimisraportid moodustavad neljanda peatüki raa40

on esindatud ka erinevad tsiviil-militaarkoostöö,
vastuvõtjariigi toetuse, strateegilise kommunikatsiooni jm spetsialistid. Pool isikkoosseisust on
pärit Eestist, ülejäänud on NATO liikmesriikide kaitseväelased Hollandist, Kanadast, Poolast,
Prantsusmaalt, Saksamaalt, Suurbritanniast, Ungarist ja USA-st.
Oma olemuselt on NATO staabielement ühenduslüli NATO ja Eesti vahel, mis mitte ainult ei
vahenda informatsiooni, vaid ka tõlgib NATO
operatsioonilist olupilti ja nõudeid Eestile arusaadavaks ning vastupidi. Staabielemendi rahvusvaheline koosseis võimaldab paremini mõista ka
eri riikide kultuurilisi eripärasid. Info sujuvamaks
liikumiseks on staabielemendil kasutada NATO
funktsionaalsed andmeedastussüsteemid, mis loovad olukorrateadlikkuse erinevatest valdkondadest
(luure, operatsioonid, planeerimine, logistika jne),
ulatudes taktikalisest strateegilise tasemeni.
Ülesanded saab staabielement NATO kirdekorpusest, kuid toetab laiapõhjalise informatsioonivooga NATO kõiki tasandeid. Lisaks Eestile asuvad NATO staabielemendid Lätis, Leedus, Poolas,
Slovakkias, Ungaris, Rumeenias ja Bulgaarias.

matus «Operatsiooni logistiline abi». Esimesed
kolm peatükki räägivad vastuvõtjariigi toetusest,
Eesti infrastruktuurist ja vastuvõtmise, formeerimise, edasiliikumise ning lõimimise logistikast.
Üldse on NATO staabielemendil kaks olulist
ülevaadet, mida liitlasüksuste jaoks kokku pannakse. Üks neist on eespool mainitud «Operatsiooni logistiline abi» ning teine «Operatsiooni
keskkonna tutvustus», mis annab vastused liitlaste
korduma kippuvatele küsimustele Eesti kohta.
NATO staabielement loodi Eestis 15. juunil
2015. Staabielemendi ülesanne on luua ja vahendada olupilti NATO regiooni staapide ja kaitseväe vahel. Oma tegevusega toetab staabielement
NATO üksuste vastuvõtmist ja õppuste korralda
mist Eesti territooriumil. Staabielemendi igapäevane tegevus võimaldab kriisi korral NATO vägedel kiirelt Eestisse siirda, samuti aitab see juba
praegu Eestis olevate liitlasvägede kohalolu koordineerida ja erinevaid kaitseplaane harmoneerida.
NATO staabielement on umbes 40-liikmeline üksus, milles on esindatud kombineeritud
väeliikide kompetents nii maa-, mere-, õhu- kui
ka erivägedes. Et täita laiaulatuslikke ülesandeid,
41
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kindralmajor, kaitseväe juhataja asetäitja
õppuse Kevadtorm 2020 üldjuht

ppuse Kevadtorm 2020 väärtus seisneb selles, et see siiski toimus. Kui veebruaris-märtsis hakkas meieni jõudma kogu olukorra tõsidus, siis me ei olnud üldse kindlad, kas nii
suuremahuline õppus saab toimuda.
Olime endale seadnud väljaõppe ambitsioonid.
Niipea kui nägime, et kaitseväes kasutatavad pandeemia ohjeldamise meetmed võimaldavad väljaõpet korraldada, otsustasime keskenduda nende
üksuste kokkuharjutamisele, kelle väljaõppetsükkel
oleks kevadel lõppenud.
See oli õige otsus. Saime väärtusliku kogemuse,
et suudame väljaõpet korraldada oma vahenditega
pea ükskõik millistes tingimustes.
Kaitsevägi on reservvägi. Meie üksuste tegevusoskus oleneb sellest, kui järjepidevalt värskendatakse üksuste väljaõpet. Mõned riigid, kus on näiteks elukutselistest sõduritest koosnevad relvajõud,
saavad endale võib-olla lubada, et teevad väljaõppes
pooleaastase pausi – meie aga mitte.
Tavaliselt on Kevadtormil eesmärk harjutada
üksuste tegevust nende sõjaaja ülesannete kohaselt
ning koostööd liitlastega. Üks meie esimesi otsuseid
oli õppusele kutsumata jätta reservis olevad kaitse
väelased ja mitte kasutada õppuseks tsiviilmaid.
Üldise pandeemia olukorra tõttu otsustasime harjutada koostööd ainult nende liitlastega, kes tolleks
hetkeks siin juba olid.
Olulisimaks harjutuseks jäid lahinglaskmised.
Selline komplekssus ja taktikaline sügavus, mida
seekord harjutusel rakendati, oli muljet avaldav. See
jääb kindlasti mitmeks järgnevaks aastaks lahinglaskmiste mõõdupuuks.
Kevadtorm 2020 korraldati nii, et põhitegevus

Foto: n-srs Jaan Vanaaseme

Oluline on kaitseväe suhtlus
ühiskonnaga. Kõik Eesti elanikud peaksid
tundma, et kaitsevägi on nende oma.
kavandati kaitseväe keskpolügoonile. Pidime veelgi
vähendama juhtimisstruktruure: õppuse korraldamine jäi peamiselt brigaadide staapide õlule. Üksuste minimaalsed eesmärgid täideti.
Struktuuri vähendamisega tulid välja ka uued
õpituvastused. Paljud asjad, mida me juba rutiiniks
pidasime, vaadati nüüd teise pilguga üle. See puudutab just kompaniide tegevust pataljoni koosseisus
ja erirelvaliikide kokkuharjutamist.
Tulevikus tuleb ka veidi enam väljaõppes keskenduda raskerelvade taktikalisele kasutamisele ja
veel mõnedele üksikvõitleja oskustega seotud aspektidele. Need õpituvastused andsid teavet tulevasteks
väljaõppetsükliteks.
Samas me ei kaitse Eestit ainult keskpolügoonil.
Mida paremini me tunneme Eesti erinevaid paiku,
seda tõhusamalt suudame kaitsta kogu riiki. Kaitse
vägi on nii suur organisatsioon, et kõik üksused
lihtsalt ei mahu keskpolügoonile ära.
Oleme keskpolügooni harjutusala kogu aeg
arendanud ja see aitab meie igapäevaseid vajadusi
väikeüksuste väljaõppes ellu viia, kuid sellel on piir.
Kahjuks jääb keskpolügoonist väheks, et saada õiget
tunnet suurema väe tegutsemise kohta.
Oluline on ka kaitseväe suhtlus ühiskonnaga.
Kõik Eesti elanikud peaksid tundma, et kaitsevägi
on nende oma. Inimesed võiks näha ja mõista, et
me harjutame ka nende kodu kaitsmist, mida saame teha õppustel Eesti erinevais paigus.
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TUGEVDATUD JALAVÄEPATALJON KAITSEL –
KEVADTORMI KULMINATSIOON
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LAURI TEPPO

major, 1. jalaväebrigaadi staabiohvitser

ppuse Kevadtorm 2020 lahinglaskmistel
seiskasid tugevdatud jalaväepataljonid välja
õppe lõpusirgel olles tingliku vastase moto
laskurbrigaadi rünnaku. Laskmised vältasid pea
kaks ööpäeva. Kaitseoperatsioone harjutati koos
vasturünnakute, pioneeri- ja tuletoetusega.
Laskmised olid väga dünaamilised, sest ülematele ei olnud täpne tegevus ette kirjutatud. Nad
said kujundada oma otsuseid ja üksuste liikumist
tekkinud lahinguolukorra järgi. Seda võimaldas
muuhulgas ka kaitseväe keskpolügooni laiendatud
ohuala kasutuselevõtmine, mille abil sai tekitada
vastase tegevust üksuste tiibadele ja tagalasse.
Tegevusse olid lõimitud liitlaste tankirühm ja
Scoutspataljoni ajateenijatest koosnev soomus
Öine lahinglaskmine 122 mm haubitsaga õppusel Kevadtorm keskpolügoonil
4. mai hilisõhtul Foto: rms Allan Vool

jalaväerühm. See lõi mitmekesisemad võimalused vastase mõjutamiseks ning tõi kaasa täiendava
koordineerimisvajaduse eri tüüpi üksuste ülemate
vahel. Lisaks olid kaasatud ka liitlaste suurtükiväe ja
miinipilduja allüksused ning pioneeritoetus.
Eraldi väärib märkimist pioneeritegevuse ja tuletoetuse sidumine jalaväemanöövriga. Maastikule
rajatud välikindlustused tõstsid kahtlemata lahinglaskmiste väärtust. Reaalsete kaitselaengute kasutamine positsioonide toetuseks võimaldas eeskätt
rühma- ja kompaniitasandi ülematel suurendada
oma relvade efektiivsust. Kaasatud tuletoetuse üksused lõid ülematele tingimused, et hävitada või
maha suruda vastast sünkroonis manöövritega.
Hoolimata sellest, et tegu oli peamiselt ülematele

suunatud laskmisega, ei saa unustada sõdurite motivatsiooni tabada sihtmärke. Paljude piirangute
(lõhkeva laskemoona kasutamine, tõusvate sihtmärkide hulk, jne) tõttu oli üpris keerukas luua kõigile
sõduritele head sihtmärkide keskkonda, mis olnuks
tõetruu, huvitav ja kus tabamused oleksid identifitseeritavad.
Kuna laskmiste jooksul tegutsesid võitlejad laetud
relvadega mitme ööpäeva vältel ilma pausideta, tõusis
esile vastastikuse usalduse mõõde. Ühest küljest peavad ülemad usaldama võitlejaid oma relvade käsitsemisel, mida toetab eelnev väljaõpe alates laskeoskustestidest. Teisalt peavad sõdurid demonstreerima oma
relvade käsitsemise oskusi, et ülemad ei peaks liigselt
reguleerima ohutustehnilisi aspekte.

See kõik peaks lisama meie väljaõppesse reaalse
mõistmise, et paukpadrunite ja lahingupadrunitega
sooritusel pole vahet. Relvi tuleb ühtemoodi käsitseda
omade jaoks ohutult ja vastasele surmavalt. Selle eest
vastutab esmajärjekorras iga sõdur ise, mitte ülem või
tulekontrollija. Niisuguse ürituse organiseerimiseks
on vaja väga põhjalikku planeerimist, mis eeldab head
meeskonda. Lahinglaskmiste õnnestumisel toon võtmetegurina välja oma meeskonna panuse, kes laskmised planeeris ja ellu viis. Suur tänu teile kõigile!
Järgmistel laskmistel harjutuse Kevadtorm 2021
lõpus kasutame sarnast skeemi. Võtame arvesse eelmise aasta õpituvastusi. Ettevalmistused selleks on juba
alanud ning ohualad on joonestamisel. Meie sõduritel
ja ülematel on, mida oodata.

KAITSEVÄE UUED AUTOMAADID
RAMIL LIPP

RKIK hangete osakonna relvastuse kategooria juht

Ü

ks suurim kaitseväe võimearendus, mis
puudutab põhimõtteliselt kõiki sõdureid,
on loomulikult uute automaatrelvade hange.
R20 Rahet võib pidada oma kasutajamugavuse ja
täpsuse poolest maailmaklassi käsitulirelvaks.
Hanget hakkas riigi kaitseinvesteeringute keskus
(RKIK) koostöös kaitseväega ette valmistama juba
2016. aastal. Riigihange kuulutati välja 2017. aasta
suvel. Eesti hankis esimest korda relvi avatud turu
tingimustes. Eesmärk oli soetada kaitseväelasele
moodne relv, mis võimaldaks kasutada erinevaid
tänapäeva sõjapidamise lisaseadmeid ning oleks nii
ergonoomiline kui ka vastupidav.

Eesmärk oli saada kaitseväe vajaduste
kohaselt parima hinna ja kvaliteediga
turul olev toode. Nüüd võime uhkusega
öelda, et nii ka läks.

Kuid maailma tabas COVID-19 pandeemia
ja tarnete graafikujärgne saabumine muutus aina
ebatõenäolisemaks. Samas on RKIK ja LMT teinud
omalt poolt kõik, et maandada pandeemiast tingitud
hilinemisi. Aastal 2020 on kaitseväele üle antud
5,56 mm kaliibriga 6050 ja 7,62 mm kaliibriga 500
relva. Peale selle on tarnitud enamik hankega tellitud
lisavarustusest, mille hulka kuuluvad erinevad
sihikud (punatäpp- ja optilised sihikud) ja muud
relvaosised.
2021. aasta jooksul peaks Eestisse saabuma
suurem osa tarnest ehk ülejäänud kogus 18 340
relvast. RKIK, kaitsevägi ja tootja LMT Defense on
pidevas suhtluses. Pandeemia tõttu on oluline jõuda
viimase tarneni tellitud relvapartiist 2022. aasta
esimeses pooles.
Selle hanke puhul tuleb kindlasti rõhutada, et
hankestrateegia üks oluline komponent oli tagada
relvade elutsükkel, lisades relvadele eraldi lasulugejad.
Selliselt tekib iga relva kohta täpne elütsükli ülevaade
ehk info selle kohta, kui palju on relvi kasutatud.
See annab parema arusaama, millal on õige aeg
täishooldust teha või relv kasutusest maha kanda.
Võime julgelt öelda, et oleme automaatide hankega
teinud riigina, aga eelkõige kaitsevaldkonnas, suure
sammu edasi. Vaatame tulevikku enesekindlusega ja
teame, et suudame koos oma peamise kliendi ehk
kaitseväega korraldada suuremahulisi hankeid. Seda
avatud turu tingimustes, alates planeerimisest kuni
eduka lõpuni viiva juhtimiseni.

Samuti on
uue põlvkonna relva
eeliseks
modulaarsus,
mille abil saab lihtsalt ja kiirelt
vahetada vintrauda koos luku ja
salvega. Seeläbi on võimalik näiteks
muuta ka relva kaliibrit. Võib öelda, et see
on üks suur samm tulevikku.
Relvahange oli väga mahukas, mistõttu
oli selleks vaja suure hulga inimeste igakülgset
ning professionaalset koostööd. Eesmärk oli saada
kaitseväe vajaduste kohaselt parima hinna ja
kvaliteediga turul olev toode. Nüüd võime uhkusega
öelda, et nii ka läks.
Valitud hankestrateegia tõi kaasa suure
avalikkuse huvi ning tõstis hüppeliselt hankes
osalejate arvu. Mahukate hangete puhul tuleb alati
arvestada ka vaidlustamistega, sest mängus on suur
raha. Nii juhtus ka siios, kui võitjaks kuulutati
LMT Defense’i pakkumine.
Konkurentsist välja jäänud ettevõte otsustas
hanke tulemuse vaidlustada. Nii hanke
vaidluskomisjon kui ka kohus otsustasid vaidlustuse
rahuldamata jätta. Lepinguni jõuti 2019. aasta
suvel. Tarned pidid kava järgi algama 2020. aastal
ja kestma kuni 2021. aasta lõpuni.
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Punatäppsihik

Automaatrelv R20 Rahe

Kaba

Gaasikoda koos gaasikoja
korgi ja gaasikolviga

Relva pikkus kaba
kõige pikemas
asendis 880 mm
Vinnastuskäepide

Vintraud koos leegisummutiga

M-LOK kinnitusega
laesäär

Vintraua pikkus 370 mm
Kuuli algkiirus u 900 m/s

Tuleümberseadur
(kaitseriiv)
Salveava

LA-R20 on LMT Defense’i
toodetud Eesti kaitseväe
uus teenistusrelv. See on
kõige modernsem versioon
M16/M4 relvast, mida võib
pidada selle kõige uuemaks
põlvkonnaks.

Päästik ja
päästikukaitse

AR-15/M16 relvatüübi kujunemine

M1 oli USA relvajõudude
teenistusrelv aastatel 1936–1958. See oli
peamine teenistusrelv nii
teises maailmasõjas kui
ka Korea sõjas.

AR-10 relva 5,56 mm
kaliibriga versioon.
1959 müüs ArmaLite
relva litsentsi ettevõttele Colt's Manufacturing Company.

M14 valiti USA relvajõudude
teenistusrelvaks 1959. aastal.
Seda kasutavad täpsusrelvana siiani mitme riigi relvajõud, k.a Eesti kaitsevägi ja
kaitseliit.

M1

M16A1

M16A2 on mitme
täiustusega versioon.
Neist olulisim, et relval
on automaattule asemel
kolmelasuline režiim.

M4A1 on lühendatud
vintraua ja kokkulükatava
kabaga versioon M16-st.
See on senini põhiline
teenistusrelv USA relvajõududes ja sellest on
kasutuses mitu uuendatud
versiooni.

M110 on M16-ga
sarnase töömehhanismiga 7,62 mm
kaliibriga USA relvajõudude peamine
jagude täpsusrelv.

TA-R20 on Eesti kaitseväe
uus lühikese gaasikolvikäiguga 7,62 mm kaliibriga
täpsusrelv. USA relvajõud on
alustanud M110 relva väljavahetamist sarnase M110A1
CSASS täpsusrelva vastu.

LA-R20
TA-R20

M16A2

M14

1940

Laetud 30-lasulise
salve kaal 500 g

AR-15

M16

AR-10

1930

Salv

M16A1 eristab peamiselt varasemast
versioonist lukuraami
tõukuri lisamine. See
oli ka teenistusrelvaks
Balti pataljoni üksustel
2000ndate alguses.

1950

AR-10 on relvatootja
ArmaLite toodetud
7,62 x 51 mm padrunile
mõeldud väga innovaatiline automaatrelv.
Seda võib pidada paljude tulevaste relvade
esiisaks.

1960

M16 on AR-15 militaarversioon, mille
esimesena valis endale
teenistusrelvaks USA
õhuvägi. Olulisim erinevus oma eelkäijast
on relva laadimismehhanism taga, mitte
kandekäepideme all.

M4A1

1970

1980

1990

M27 IAR

M110

2000

2010
M27 IAR on USA merejalaväe põhiline teenistusrelv. Erinevalt M16-st on
see lühikese gaasikolvikäigu ümberlaadimise süsteemiga. Relv põhineb
HK416 relval, mille USA eriüksused
võtsid kasutusele juba 2004. aastal.

2020

Kaitseväe värvides liikursuurtükk K9 Kõu sõidab 1. jalaväebrigaadi Tapa linnakus Lääne-Virumaal 4. veebruaril 2021.
 Foto: rms Kaimar Tauri Tamm

ETTEVALMISTUSED LIIKURSUURTÜKKIDE
MEESKONDADE VÄLJAÕPPEKS
ALLAN RAIDMA

major, 1. jalaväebrigaadi liikursuurtükiväepataljoni
staabiülem

L

iikursuurtükkide K9 Kõu soetamisega on
lahinguvälja kuninga ehk kaudtulevõime
arengus toimunud edusamme. See viib kaitseväe
tulejõu ja manöövrivõime täiesti uuele tasemele.
Hangitud suurtükkide tehnilisi andmeid ja hanke
tausta on ajakirjanduses küllalt kajastatud. Pisut
vähem on käsitletud, kuidas tehakse ettevalmistusi
relvasüsteemi väljaõppeks. Olulisima sellest tahamegi
lugejateni tuua.

oli heaks nurgakiviks. Roomiktehnika proovimiseks
osaleti 2019. aasta suvel Scoutspataljoni korraldatud
Leopard 1 puksiirtanki kasutajataseme kursusel.
Kõik eelnev andis hea arusaama, mida on vaja
roomikmasinate hoolduseks ja hoiustamiseks,
kui keerukas on isikkoosseisu komplekteerida
ja ette valmistada ning kuidas see mõjub üksuse
väljaõppetsüklile tervikuna.
Kursusele järgnesid erinevad töökohtumised
Soome, Leedu ja Norra liikursuurtükkide väljaõppe
eest vastutavate üksustega ja otsene koostöö Tapal
paikneva eFP lahingugrupi suurtükiväeosisega.
Kohtumiste eesmärk oli koguda kokku parimad
praktikad, vahetada kogemusi ja kaardistada
tõsisemaid probleeme, millega on suurema
kogemusega ja äsja K9 relvasüsteemi soetanud või
selle hankimist alustanud riigid kokku puutunud.

ALATI ESIMENE!
Just nii kõlab 1. jalaväebrigaadi deviis. Erandiks pole
see ka liikursuurtükiväe võime loomise kontekstis.
Liikursuurtükkidega K9 Kõu on esmalt kavas
varustada 1. jalaväebrigaadi suurtükiväepataljon, for
meerides see ümber liikursuurtükipataljoniks, mis
hakkab vastutama K9 väljaõppe ettevalmistamise ja
korraldamise eest.
Kaitseväes puudus varasem liikursuurtükkide ja
pataljonil ka roomikmasinate kasutamise kogemus.
Esimese asjana alustati roomiktehnikaga seotud
erisuste selgitamisega. Vahetu konsultatsioon selle
tee juba läbinud 1. jalaväebrigaadi soomuskooliga

VÄLJAÕPPE ETTEVALMISTAMINE
Instruktorite erialane väljaõpe algas suvel, kui kümme
kaitseväelast läbisid Lõuna-Koreas K9 relvasüsteemi
tootja Hanwha Defence inseneride ja LõunaKorea suurtükiväekooli instruktoritega koostöös
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korraldatud neljanädalase K9 kasutajataseme
kursuse. Sellel omandati teadmised ja oskused,
kuidas relvasüsteemi kasutada ning kasutajataseme
remondi- ja hooldustöid teha. Peamine jõupingutus
oli luua süsteemne arusaam ning leida vastused
küsimustele, mis kerkisid üles käsiraamatute
tudeerimisel ja õppematerjalide koostamisel.
Saadud kogemuste najal täpsustati koostatud
õppematerjale ning veenduti, et Tapa linnaku
lähiharjutusala, hiljuti avatud õppesõiduväljaku
ja keskpolügooni väljaõppetingimused sobivad
liikursuurtükkide väljaõppeks. Kõrvutades eri
nevaid juhendeid ja ammutades visiitide käigus
ideid parimatest praktikatest koostati asjakohane
üksuse koosseisu- ja varustustabel, võimekirjeldus,
ohutusjuhendid ning pataljoni välieeskiri ja
õppekava.
Erinevalt maaväe nooremallohvitseri baas- ja
erialakursustest koostati pilootprojekt 12-nädalase
liikursuurtüki
baaskursuse
korraldamiseks.
Noorem
allohvitserile juhioskuste arendamise ja
lahingutegevuse aluste õppeaineid õpetatakse
kursusel kahe nädala vältel.

Tulevikus on kavas hankida K9 laadimisja laskesimulaator, VBS K9 baasil juhtimis- ja
taktikasimulaator ja NATO akrediteeritud ühend
tuletoetuse simulaator. Süsteemid on küll kallid,
kuid tehtud investeering tasub end paari aastaga
ära. Valminud hoiuhalli, hooldusõppegaraaži ja
sihtimisrajatise puhul rakendati parima tulemuse
saavutamiseks järjepidev lõppkasutaja järelevalve,
konsulteerides vahetult ehitusfirmaga.

Liikursuurtükkidega K9 Kõu on esmalt
kavas varustada 1. jalaväebrigaadi
suurtükiväepataljon, formeerides see
ümber liikursuurtükipataljoniks.
Selle aasta märtsis plaanivad Hanwha Defence
insenerid korraldada Tapal pataljonitaseme remondija hoolduskursuse, mis peaks andma teadmisi ja oskusi
tulevastele K9 mehaanikutele. Sellel kasutatakse juba
Eestisse jõudnud ning siin hoiustatud relvasüsteeme
ja varustust. Kursuse läbimisel ollakse täiesti valmis
2021. aasta märtsi lõpus toimuvateks esimesteks K9
proovilaskmisteks Eesti pinnal.
Palju tööd on tehtud, palju veel teha. Kindlasti
leidub uue kontseptsiooni rakendamisel veel
lihvitavaid nurki. Oluline on olla valmis nii esimeste
liikursuurtükkide kui ka esimese üksnes ajateenijatest
koosneva meeskonnaga kaitseväe raskeima roomik
platvormi väljaõppeks 2021. aasta suvel.

TOETAVAD TEGEVUSED
Väljaõppe ettevalmistamisega samal ajal on pataljon
nii varustuse kui ka oskusteabega toetanud Tooru
projekti, mille kordaminekul lihtsustub oluliselt
tuletegevus ja lüheneb tuletellimiseks kuluv aeg.
Nii K9 väljaõppeks vajaliku kütuse, laskemoona,
relvasüsteemi elutsükli üldkulude kui ka aja ja
personali kokkuhoiu eesmärgil on püütud leida
kõige kulutõhusamad matkeseadmed.
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Liikursuurtükk K9 Kõu
Pikkus:

12,28 m

Pikkus suurtükita:

7,4 m

Laius:

2,75 m

Kõrgus:

3,5 m

Lahingukaal:

47 t

Mootor:

750 kW MT881Ka-500 V8 vesijahutusega diiselmootor

Võimsus:

1000 hj

Maksimaalne kiirus: 65 km/h
Meeskond:

5 (komandör, sihtur, juht, kaks laadurit)

Relvastus:

155 mm L-52 liikurhaubits,
12,7 mm raskekuulipilduja

Esimene lask:

seistes 30 sekundiga
liikumises 60 sekundiga

Laskekiirus:

6−8 lasku minutis

Laskekaugus:

40 km (tavamoonaga 30 km)

Tegevusraadius:

480 km

Foto: rms Jarkko Martin Pukki

LÕUNATORM

Kpt Robert Kase, 2. jalaväebrigaadi staabiohvitser ja kol-ltn Kaido
Tiitus, kaitseliidu Lõuna maakaitseringkonna ülem istumas ühise
laua taga Tartu linna, Tartu ja Põlva valla, politsei- ja piirivalveameti
ning päästeameti esindajatega Taara linnakus Võrus 24. septembril.
Õppusel Lõunatorm 2020 harjutati intsidentide lahendamist
kriisiolukorras.
Foto: n-ltn Sander Mändoja

LÕUNATORM

LAIAPINDSE RIIGIKAITSE
ARENDAMINE LÕUNA-EESTIS
SANDER MÄNDOJA

nooremleitnant, 2. jalaväebrigaadi teabeohvitser

K

riisiolukorras peavad riigi toimepidevuse
säilitamiseks oma jõud koondama nii ameti
asutused kui ka tegelikult kogu ühiskond.
Just seda tähendab laiapindne riigikaitse, mida
2. jalaväebrigaad harjutas septembris õppusel Lõunatorm 2020.
Kaitsevägi vastutab riigi sõjalise kaitse eest, mis
on üks kuuest riigikaitse tegevussuunast. Viis ülejäänut – riigi ja ühiskonna toimepidevus, rahvusvaheline tegevus, strateegiline kommunikatsioon,
sisejulgeolek, tsiviilsektori toetus sõjalisele kaitsele –
vajavad aga samuti kaitseväe osalust ja eeskätt teadlikkust, mida teised riigiasutused kriisiolukorras
teevad ja kuidas see haakub kaitseväe plaanidega.
Vastutusvaldkondade ja tegevuse koordineerimine ei saa toimuda alles siis, kui kriis kätte jõuab –
kaitsevägi peab teiste riigiasutustega koostöös juba
rahuajal toimingud sünkroniseerima ja läbi harjutama. Ainult nii saame päriselt laiapindse kaitse
plaani. Lõuna-Eestis on tsiviilstruktuurid senini
toimetanud võimalike kriisistsenaariumite lahendamise planeerimisel pigem kitsalt oma valdkonnas,
aga nüüd ühendasime jõud.
Et parandada koostööd ja ühtlustada olukorrateadlikkust, otsustas 2. jalaväebrigaad laiendada
traditsiooniliselt pataljonide staapide harjutamiseks
mõeldud õppust Lõunatorm 2020. Sinna kaasati partnerid nii julgeolekuasutustest kui ka Lõuna-Eesti kohalikest omavalitsustest.
Lõunatormi 2020 ettevalmistused algasid juba
aasta alguses, kuid koroonaviiruse esimene laine
sundis õppuse sügiseni edasi lükkama. Suurem töö
sai siiski koos laiapindse riigikaitse partneritega ära
tehtud ja kõik olid ühel meelel, et sellist harjutust
tuleb kindlasti korraldada.
Septembri lõpus, kui esimene viiruselaine oli
möödas ja teine polnud veel kätte jõudnud, saabus
aeg üheskoos leida lahendused intsidentidele, mille
tõid kaasa õppuse stsenaariumi järgi üle Eesti riigi
piiri tunginud vastase üksused. 2. jalaväebrigaadi
staabi korraldatud õppusel osalesid brigaadi allüksuste staabid, kaitseliidu Lõuna maakaitseringkon-

N-srs Teele Reissaar, Kuperjanovi jalaväepataljoni
2. kompanii instruktor hindamas kuperjanovlaste
tegevust sõduri baaskursuse lõpurännakul
Võrumaal 24. novembril.

Foto: rms Roland-Markus Kalviste
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na, politsei- ja piirivalveameti, päästeameti, vanglateenistuse, kaitsepolitsei ja Lõuna-Eesti suuremate
omavalitsuste esindajad.
Ülesehituse poolest jagunes õppus kahte ossa.
Esimeses seminarivormis toimunud faasis arutleti
erinevate kriisistsenaariumite realiseerumise ja võimalike lahenduskäikude üle. Teises aktiivsemas faasis lahendas ümarlaua ümber kogunenud juhtstaap
mängukeskuse loodud intsidente: elanike evakuatsioonist terroriaktidele reageerimiseni.

Vastutusvaldkondade ja tegevuse
koordineerimine ei saa toimuda alles siis,
kui kriis kätte jõuab – kaitsevägi peab
juba rahuajal toimingud sünkroniseerima
ja läbi harjutama.
Laiapindse riigikaitse esindajatest koosneva
juhtstaabiga samal ajal olid tegevuses ka 2. jalaväe
brigaadi sõjaaja allüksuste staabid. Nemad harjutasid maastikul olevates juhtimispunktides nii sõjaliste kui ka hübriidohtudega toimetulekut.
Lõunatorm 2020 oli esimene sellises mahus korraldatud laiapindse riigikaitse õppus Lõuna-Eestis.
Ühe laua taha olid kokku tulnud riigikaitse ja siseturvalisuse spetsialistid ning kohalike omavalitsuste
esindajad. Paljuski need samad isikud, kes pärisolukorras peavad võtma vastu otsuseid ja olema teadlikud partnerite plaanidest.
Kindlasti ei piisa ühe sellise õppuse korraldamisest, et kõik infokillud ja detailid erinevate
ametkondade vahel tervikuks kokku siduda, aga
õppuse järgsel arutelul leidsid kõik pooled, et sarnaste ühisharjutuste korraldamist tuleb tingimata
jätkata. Igapäevatööski on Lõunatormil ühise laua
taga istunud inimestel tihe kontakt, sest koroonaviiruse leviku tõttu ei toimu regionaalse kriisi
komisjoni kohtumised enam iga kvartal, vaid hoopis iga nädal.
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VÄLIHAIGLA

Kaitseväe välihaigla Kuressaare haigla ees 4. aprillil. Koroona
patsientide ravis ei ole lisahapnikuga varustatud mitte ainult
välihaigla intensiivravimoodulid, vaid kõik voodikohad.
Välihaigla personali hulka kuulub üks arst, kaks intensiivraviõde, üks anesteesiaõde, neli erakorralise meditsiini õde, üks
ämmaemand, viis üldõde, neli kaitseväe parameedikut ning
15 ajateenijast parameedikut. Foto: Sander Ilvest (Postimees)

Role 2 välihaigla nakkusravi konfiguratsioonis
Voodikohti

KAITSEVÄE VÄLIHAIGLA KURESSAARES

40

Intensiivravi voodikohti (täisvarustuses)

8

WC ja dušš patsientidele

2

Laboratoorium
Saastest puhastamise moodul

Varustuse
moodul (toide,
vesi, hapnik)

Kõik moodulid negatiivse rõhuga

HELENA ROON

Haarab enda alla

major, kaitseväe akadeemia sõjaja katastroofimeditsiinikeskuse
väljaõppejaoskonna ülem

55 x 44 m
Sissepääs

Triaaž
Intensiivravimoodul

Saastest
puhastamise
moodul

K

Intensiivravimoodul

ogu riigis kasvas 2020. aasta
kevadel COVID-19 positiivsete
hospitaliseerimist
vajavate
patsientide arv. Hüppeliselt tõusis
haiglaravi vajavate haigestunute hulk
Saaremaal, kuhu saadeti appi kaitseväe
välihaigla.
COVID-19 patsientidele on oluline
tagada intensiiv- ja hapnikravi ning piisav ravivoodite arv – Kuressaare haigla võimed olid
piiri peal. Terviseameti ametiabi taotluse kohaselt suunati kaitseväe Role 2 välihaigla ajavahemikus 1.–30. aprill Kuressaare haiglat toetama COVID-19
osakonnana.
Avati 20 intensiivravikohta (monitooring, hapnikravi, hingamisaparaat
jne) ja oldi valmis avama 40 üldpalati jälgimiskohta. Ravitöös osales kokku 18
kaitseväe meedikut, 15 parameediku väljaõppe
saanud ajateenijat 1. jalaväebrigaadist ja 30 tsiviilmeedikut.

pidi eraldama «puhta» ja «musta»
ala, kasutama isikukaitsevahendeid,
arvestama patsientide kõrge ea ja
pika ravil viibimise ajaga. Peale
selle oli COVID-19 kopsupõletiku
eripära tõttu oluliselt suurem vajadus
meditsiinilise hapniku järele. Seetõttu
tuli suurendada tavapärast välihaigla
hapnikuvaru (hapniku tootmise generaator ja
balloonihapnik) lisa balloonihapniku abil.
Kokku raviti välihaiglas sellel perioodil viitteist COVID-19 patsienti.
Keskmine vanus oli 72,9 aastat. Kõige
vanem oli 90-aastane vanaproua. Ravil viibimise aeg kestis kolmest tunnist viieteist päevani. Kaks patsienti
suunati edasi PERH-i intensiivravile
ja üks Pärnu haiglasse, üks viidi üle järelravile Kuressaare haigla COVID-osakonda, kaks saadeti tagasi hooldekoju ja seitse lubati
koju. Kahjuks kaks patsienti surid.
Välihaiglat varustas meditsiini- ja isikukaitsevahenditega Kuressaare haigla apteek. Analüüse tehti
haigla laboris. Röntgenpilti sai teha ka välihaiglas,
kuid osaliselt kasutati selleks Kuressaare haigla
röntgenkabinetti.
Kuressaare haigla juhtkonna, arstide, õdede ja
tehnilise personaliga oli väga hea koostöö kogu perioodi vältel. Aidati nii nõu kui jõuga hoida välihaiglat toimimas. Ka tsiviilhaigla personalile oli see
uus kogemus.
Kokkuvõtteks oli kaitseväe Role 2 välihaigla
osalemine Kuressaares kriisi lahendamisel oluline
kogemus, millest on palju õppida. Töö käigus tekkinud mitmesuguste probleemide, nagu hapnikuga
varustatus, vooditaristu, nakkushaigete kohtlemise
eripärad jne lahendamine jätkub siiani, et saaks
välihaiglat veelgi tõhusamalt kasutada erinevates
rahu- ja sõjaaja olukordades.

Kaitseväe Role 2 välihaigla osalemine
Kuressaares kriisi lahendamisel oli oluline
kogemus, millest on palju õppida.
Tegevus Kuressaares oli kogu personalile suur
katsumus, sest kaitseväe välihaigla osales esimest
korda haiglana «päris» patsientide ravis tsiviilkriisi
oludes. See oli erakordne olukord, sest abi ei vajanud traumahaiged, keda tavaliselt välihaiglas ravitakse. Tavaolukorras saab välihaiglas opereerida,
osutada intensiiv- ja lühiajalist ravi ning hoida seal
patsiente kuni 72 tundi.
Patsientideks olid nakkushaiged, kes vajasid
eritingimusi nakkuse edasileviku vältimiseks. Selleks
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WC, dušš

WC, dušš

Välihaigla on valmistanud Eesti kaitsetööstuse
liidu ettevõtted Semetron ja Maru

Vahemoodul ja labor
10 voodikohaga
palatimoodul
10 voodikohaga
palatimoodul

Transporditav kuue
veoautoga

Kaitseväe välihaigla
suundumas Kuressaarde
parvlaevaga Piret Virtsu
sadamas 1. aprillil. Konteinermoodulites välihaigla
saab püsti panna loetud
tundidega.
Foto: n-srs Joakim Klementi

AJATEENISTUSE
PSÜHHOSOTSIAALSED STRESSORID
KAIDI KIIS

kaitseväe peapsühholoog

A

Küberväejuhatuse ajateenijad õpivad
avalikku
esinemist
Dan le Mani
korraldataval
motivatsioonikoolitusel
stuudios Heldeke! Tallinnas
5. novembril.
 Foto: vbl Ardi
Hallismaa

jateenistusse asumisel on noor inimene
silmitsi mitmesuguste kiiret kohanemist
nõudvate elumuudatustega. Läbi aastate on
selleks olnud tsiviilelust erinev keskkond ja rutiin.
Kohaneda tuleb nii rangelt paika pandud päevakavaga, oluliselt väiksema privaatsusega kui ka suurenenud füüsilise koormusega. Lisaks tuleb täita ka
ebameeldivaid korraldusi ja loobuda paljudest seni
meeldinud tegevustest. Ka oma sõprade ja lähedastega saab suhelda ainult kindlatel kellaaegadel.
2020. aastal lisandusid sellele COVID-19 pandeemiast tulenevad stressorid: ei olnud teada, kuidas viirus käitub ja kuidas kulgeb haigestumine.
Haigustunnustega tuli viibida isolatsioonis, väljaload tühistati, väeosade külastust piirati.
Ajateenijate kompleksuuringu (2020: Ajateenijad eriolukorras) ja kaitseväe psühholoogide eriolukorraaegsete vastuvõttude raportite kohaselt oli
kolmveerandil ajateenijatest peamiseks stressoriks
mure enda lähedaste toimetuleku pärast.
Vastuvõttudel oldi mures, et kui lähedane põeb
haigust raskelt, siis kes hangib toitu ja ravimeid, kes
aitab talus loomi talitada, kes hoolitseb täiskasvanu haigestumisel nooremate õdede-vendade eest.
Mõeldi ka sellele, et kui pereliige sureb, siis kas matustele lastakse ja kas saab mõneks ajaks koju jääda. Muretseti ka võimaliku töötuks jäämise pärast
ja kas pere saab sellisel juhul ajateenistuse lõpuni
rahaliselt hakkama.
Lisaks selgus kompleksuuringust, et vastanud
ajateenijatest ligi kolmveerandi jaoks tekitas kevadises karantiinis olemine suuremat stressi kui eelnev
tavapärane teenistus. Vastuvõttude põhjal on teada,
et esiteks oli selle põhjuseks teadmatus ajateenija
jaoks olulistest kuupäevadest: millal lõppevad välja
lubade ja külastamise piirangud ning kas reservi arvamine toimub ikka tavapärasel ajal.
Teiseks, olukorras, kus kutsealune on harjunud
suurema füüsilise privaatsusega või on juba ajateenistusse astumisel sotsiaalse ärevusega, muutub
häiritus väljalubade tühistamise korral tugevamaks,
sest enam ei ole võimalik paariks päevaks või õhtukski omaette olla. Kui ajateenija suhtlemisoskused on kehvapoolsed, võib see veelgi pinget lisada.
Kompleksuuringu tulemused näitavad, et peaaegu

pooled vastanutest tõid välja ajateenijate omavaheliste suhete pingelisemaks muutumise, samuti suhete pingestumise ülematega.
Kolmandaks stressi allikaks osutus väljalubade
tühistamise järel vaba aja sisustamine. Frustratsioon
suurenes üksustes, kus alguses täideti vaba aeg peamiselt täiendava väljaõppega, mille eesmärki ajateenija ei mõistnud.

Teenistusse asub rohkem noori, kes
peavad ajateenistuse läbimist vajalikuks
ja tulevad teenistusse avalduse põhjal,
olles seega raskustega toimetulekuks
psüühiliselt paremini valmis.
Stressi teguritega tegelemiseks pöördusid ajateenijad nii oma vahetute ülemate kui ka psühholoogide poole. Tavapäraselt hakkab ajateenijate vastuvõttude arv kutse järel kolmandal kuul
langema, kuid 2020. aastal tõusis see perioodil
märts-aprill üle poole võrra. Vastuvõttude sagedus
muutus tavapäraseks mais, et uuesti veerandi võrra
suureneda novembris-detsembris.
Psühholoogide konsultatsioonile pöördusid ka
rühma- ja jaoülemad, et uues olukorras ajateenija
toimetulekut tõhusamalt toetada ja tekkinud pingeid lahendada. Ülemate pühendumine teenistustingimuste ja kommunikatsiooni parandamisele
aitas kaasa sellele, et psüühikahäire tõttu enne
tähtaja lõppu reservi arvatud ajateenijate hulk püsis eelneva kahe aastaga sarnasel tasemel.
Kokkuvõtvalt võib öelda, et nii ülemad kui ka
ajateenijad tulid uute kohanemist nõudvate stressoritega toime. Ühelt poolt mõjutas seda ülemate
suurenev teadlikkus psühhosotsiaalsete tegurite
rollist ajateenistuses ja psühholoogilise toetuse
häbimärgistamise vähenemine kaitseväes.
Teiselt poolt, teenistusse asub iga aasta rohkem
noori, kes peavad ajateenistuse läbimist vajalikuks
ja tulevad teenistusse avalduse põhjal, olles seega
raskustega toimetulekuks psüühiliselt paremini
valmis.
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AMEERIKA ÜHENDRIIKIDE DROONID EESTIS
KRISTO LIPASAAR

E

kolonelleitnant, õhuväestaabi ohvitser

simest korda paiknes 2020. aastal Eestis
USA droonide üksus. Ämari lennubaasis tegutsesid kaugjuhitavad mehitamata MQ-9
Reaper õhusõidukid juuni keskpaigast kuni juuli
lõpuni.
Need droonid kuuluvad USA õhuväe 52. ekspeditsioonioperatsioonidegruppi, mille põhibaas Euroopas on alates 2018. aasta maist Mirosławieci lennubaas Poolas. Droonide ümberpaiknemise üheks
põhjuseks oli põhibaasi lennuraja remont. Sama
oluliseks põhjuseks oli ka koostöö laiendamine liitlastega. Varem on droonid baseerunud ka Rumeenias. Eesti õhuruumis on MQ-9 Reaper olnud tihe
külaline, kuid enne ilma siin maandumata.
Eesti kaitsevägi sai droonide võõrustamisega
olulise kogemuse vajalike protseduuride koostamisel ning omandas uusi teadmisi. Eesti õhuväe Ämari
lennubaas on ühtlasi ka NATO õhuturbe hävitajate
kodubaasiks, kus peab olema tagatud ööpäevaringne valmisolek relvastatud hävitajate õhkutõusuks.
Nii droonid kui ka hävitajad pidid saama segamatult oma ülesandeid täita koos vajaliku maapealse toetuse ja ettevalmistusega. Eraldi oli vaja

välja töötada protseduurid mehitamata õhusõiduki õhkutõusuks ja maandumiseks ning tänu heale
koostööle Eesti lennuameti ja lennuliiklusteenindusega said droonid lennata samadel põhimõtetel
nagu mehitatud õhusõidukid.
MQ-9 Reaper üksuse ülesanne Euroopas on
kindlustada regiooni julgeolekut ning harjutada
vägede kiiret ümberpaiknemist. Droonid aitavad
suurendada olukorrateadlikkust õhus, maal ja merel, andes olulise panuse luureandmete kogumisse.
Peale selle võib see droon kanda nii õhk-maatüüpi juhitavaid rakette kui ka juhitavaid pomme
ning suudab sihtmärke iseseisvalt tuvastada ja hävitada. Tegemist on väga mitmekülgsete seire-, sihtimis- ja luureseadmetega varustatud õhusõidukiga.
Pikk lennuaeg tagab hea luureandmete kogumise
ning võimaldab toetada teiste õhusõidukite ja relvasüsteemide sihtmärgistamist.
MQ-9 Reaper ei pea andmete kogumiseks asuma huvipakkuva objekti pea kohal, vaid võimaldab
näha ka kaugele piiri taha. Just seda on kaitsval alliansil vaja, et tuvastada aegsasti naabrite võimalikud vaenulikud kavatsused.
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Ebatraditsioonilistest õhusõidukite opereerimistest Ämari lennubaasis aastal 2020 saab mainida
veel Ameerika Ühendriikide hävitajate F-15E Strike
Eagle harjutust eesmise relvastus- ja tankimispunkti
operatsioonide korraldamiseks. Samuti erioperatsioonide kopterlennukite CV-22 Osprey koostööharjutusi kaitseväega, mille käigus tehti nii üksuste
taktikalist transportimist kui ka kopterlennuki pardakuulipildujast laskmisi.
Õhuoperatsioonide mitmekesisust näitlikustas
21. september. Samal päeval lennupääste harjutusega Kiltsi lennuväljal leiti õhuväe kopteriga ka
tegelikult kadunud inimene Hatu küla lähistelt
soost. Sellel päeval toimus veel NATO õhuväe õppus Ramstein Alloy ja elektroonilise sõjapidamise
õppus Ramstein Guard. Korraga oli Eesti õhuruumis kaheksa hävitajat, pommitaja B-52, eelhoiatuse
ja õhuruumi juhtimise lennuk AWACS E-3 ning
elektroonilise segamise seadmetega lennuk.
Keerulise aja tõttu tsiviillennuliikluses hakkas
õhuvägi kasutama uusi lennukeid M-28 Skytruck
transpordilendudeks välisriikidesse planeeritust
oluliselt suuremas mahus. Oma lennuki kasutami-

ne oli mitu korda odavam ja tihti ka ainuke võimalus missiooniüksuste õigeaegseks transpordiks
transiitlennuväljadele või kaitseväe tehnika hoolduseks vajalike spetsialistide toomiseks Eestisse.
Samuti on M-28 teinud oma esimesed laevade tuvastuslennud merel.

MQ-9 Reaper üksuse ülesanne
Euroopas on kindlustada regiooni
julgeolekut ning harjutada vägede kiiret
ümberpaiknemist.
2020. aasta oli järjekordseks verstapostiks mehitamata õhusõidukite arengus ja Eesti pole pelgalt
kõrvaltvaataja rollis. Reisilennukitega samal kõrgusel lendava drooni opereerimine Ämari lennubaasist on märgilise ja tulevikku näitava tähendusega.
Kaitsevägi toetab ka oma Eestis toodetud droonidega teisi ametiasutusi ja tundub, et koostöö- ning
kasutusvaldkonnal ei paista piiri olevat.
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MQ-9 Reaper
MQ-9 Reaper on General Atomics Aeronautical Systemsi
toodetud mehitamata distantsilt juhitav õhusõiduk,
mis tegi oma esmalennu 2001. aastal. USA õhujõudude
relvastuses on see 2007. aastast.
Meeskond:
2 maapealses juhtimiskeskuses
Pikkus:
11 m
Tiiva siruulatus:
20 m
Kõrgus:
3,81 m
Tühikaal:
2223 kg
Maksimaalne stardikaal:
4760 kg
Kandevõime:
1700 kg
Mootor: kuni
671 kW
Maksimumkiirus:
482 km/h
Reisilennu kiirus:
313 km/h
Tegevusraadius:
1900 km
Tegevusaeg täislaadungiga:
14 tundi
Lennulagi:
15 420 m
Operatiivkõrgus:
7500 m
Relvastus:
• kuni 7 kinnituskohta
• kuni 4 õhk-pind-tüüpi juhitavat raketti
• kuni 2 230 kg laserjuhitavat pommi
• katsetused käivad õhk-õhk-tüüpi rakettidega

Maapealne juhtimiskeskus
Honeywell 670
kW TPE331-10
turbopropellermootor
Multispektraalne
sihtmärgistamise
kaamera: kaamerad,
infrapunasensorid
ja radarid, mis
salvestavad nii
videot kui pilte

Lisaks USA-le kasutavad droone veel Suurbritannia,
Prantsusmaa, Itaalia, Holland, Maroko ja India.

Kuni 14 õhk-pind-tüüpi Hellfire juhitavat
raketti või neli juhitavat raketti ja kaks
230 kg laserjuhitavat pommi

MQ-9 Reaper USA Creech õhuväebaasi
lennurajal Nevada osariigis päikeseloojangu
ajal 20. novembril 2019
 Foto: OR-3 William Rio Rosado (USA õhuvägi)

MEREVÄGI

UUED TUULED MEREVÄES
JÜRI SASKA

kommodoor, mereväe ülem

M

erevägi sai enda käsutusse uued väe
kaitsekaatrid, mille on ehitanud Saaremaa
ettevõte Baltic Workboats. Alused EML
Roland ja EML Risto tähistavad mereväe uut ajastut.
Väekaitsekaatrite kasutuselevõtt parandab
oluliselt lünki olukorrateadlikkuse tagamisel,
väe
kaitsevõime korraldamisel merel ja ka meie
ohvitseride väljaõppes. Need on esimesed alused,
mis on mereväe soovide ja vajaduste järgi ehitatud.
Kaatrid on mõeldud vastu pidama ka äärmuslikes
ilmaoludes ja kõrge lainetusega.
Väekaitsekaatrid kuuluvad loodava kolmanda
divisjoni koosseisu. Selle üksuse ülesanne on tagada
mereväe ja liitlaste ujuvkoosseisu ning sadamate
julgeolek. Samuti julgestada meretransporti ja
toetada olukorrateadlikkuse loomist merel.
Aluste peamine ehitusmaterjal on alumiinium
ning lisaks on kasutatud ballistilise kaitsega paneele.
Kaatritel on välja töötatud täiesti uus wave-piercing
(ee laineid murdev) vööri lahendus. See aitab
vööril laineid paremini lõigata, mis suurendab
märkimisväärselt laeva vertikaalset stabiilsust ja
lõppkiirust.

ja koolitamise. See tähendab ka kogu kaitseväe
väljaõppe parandamist, et suurendada valmisolekut
korraldada ühendoperatsioone.

MERI EELDAB KOOSTÖÖD
Tormilise kiirusega on arenenud ka mereseire ja praegu
julgen kindlalt öelda, et mereväel on kujunemas
parem arusaamine sellest, kes meie merealadel
liigub ja millega tegeleb. Mere olukorrateadlikkus
on oluline osa eelhoiatusest ja selle loomisesse
panustab merevägi enda kohalolekuga merel.
Mereseire arendamisel on viimastel aastatel oluliselt
paranenud koostöö veeteede ameti ning politsei- ja
piirivalveametiga.

Väekaitsekaatrite kasutuselevõtt
parandab oluliselt lünki
olukorrateadlikkuse tagamisel,
väekaitsevõime korraldamisel merel ja ka
meie ohvitseride väljaõppes.

PÕHIÜLESANNETE TÄITMINE

Veebel Mairo Küünarpuu, mereväekooli
õppesektsiooni instruktor mereväe
uue väekaitsekaatri EML Roland
pardal aluse ristimise ja veeskamise
tseremoonial Nasva sadamas
Saaremaal 10. detsembril.

Foto: vbl Ardi Hallismaa

Oleme ühendanud ka transpordiameti ning
politseija
piirivalveameti
radarisüsteemid
mereväe juhtimiskeskusega. Aasta lõpus alustasime
automatiseeritud infovahetust Läti ja Leeduga, mis
sai teoks tänu ühisele tark- ja riistvarasüsteemile.
See on õpikunäide, kuidas kolm Balti riiki saavad
suurepäraselt koostööd teha.
Arendamisel on ka mereväe uus juhtimissüsteem
– see on üks meie kohustustest NATO liitlasena.
Aastal 2020 alustasime laev-kallas lühilaineside
võimearendusprojekti elluviimist. See annab
hukukindlama ja turvalisema side meie enda
sõjalaevade ja ka NATO laevastikega. Ikka selleks,
et kriisi- või sõjaolukorras saaks pidada turvalist
sidet juhtimispunktidega hoolimata sellest, kas need
paiknevad merel või kaldal ning on liitlaste või meie
enda omad. Aasta oli kiire, aga huvitav.

2020. aastal osales miinijahtija EML Admiral
Cowan viiekuulisel missioonil NATO 1. alalise
miinitõrjegrupi koosseisus. See oli küllaltki katsu
musrohke, sest COVID-19 piirangute tõttu elas
meeskond nii-öelda tara taga isegi sel ajal, kui
külastati kodusadamat. Oma põhiülesandega sai
laevameeskond siiski eeskujulikult hakkama.
2021. aastal läheb merevägi üle uuele
struktuurile. Taasluuakse mereväe staap ja all
üksustena divisjonid. Miinisadamast on lahkumas
vahipataljon ja praegu nende käsutuses olev
kasarmu kohandatakse mereväe vajaduste järgi,
misjärel hiljemalt aastal 2022 kolib sinna merevägi.
Suur proovikivi on kahtlemata ka uue relvastuse,
nagu rannakaitse raketisüsteem ja meremiinid
hankimine, mis toob kaasa lisapersonali värbamise
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Väekaitsekaater Navy 18WP
Pikkus
17,45 m
Laius
4,9 m
Süvis
1,6 m
Kiirus
30+ sõlme
Relvastus:
ees distantsjuhitav 12,7 mm
relvasüsteem FN Sea deFNder,
taga kaks 12,7 mm raskekuulipildujat
Merekatsetel näitas pantenteeritud
wave-piercing vööriga laev samadele
tehnilistele omadustele vastava tavapärase
vöörikonstruktsiooniehitusega laevaga
võrreldes alljärgnevaid eeliseid:
• kütusesäästlikkus 10–15% – oluline
kokkuhoid opereerimisel;
• kiirendus erinevates ilmastikuoludes ja eri
kiirustel on 25–54% kiirem – oluline eelis
kiirel manöövril või muus kiiret reageerimist
nõudvas olukorras;
• sama võimsa mootori puhul lisab
lõppkiirusele täiendavad 4 nm kiirust –
suurem lõppkiirus;
• müratase on erinevatel kiirustel madalam
5 db – väiksem müra väsitab meeskonda
vähem;
• erinevatel kiirustel katsetatud 360°
täispöörde raadius on 60% väiksem – annab
olulise eelise manööverdamisel ja kiiret
reageerimist nõudvas olukorras.

EML Roland oma esimesel
meresõidul Suur katel lahes
Saaremaal 10. detsembril.

Foto: vbl Ardi Hallismaa

ERIVÄELASED

Prantsuse ja Eesti eriväelased
ühisharjutusel Malis 29. novembril.
Lisaks Mali relvajõudude nõustamisele
osalevad eriväelased ka ise sõjalistel
operatsioonidel ning peavad pidevalt
oma oskusi parandama.
Foto: Prantsusmaa kaitseministeerium

EESTI
ERIVÄELASED MALIS

ei ole mitte eraldi allüksus, mida eriväelased juhivad,
vaid on eelkõige võrdväärne, lahinguvälja ja kohalikke
olusid peensusteni tundev partnerüksus.
Erioperatsioonidel ei ole nõustamine mitte kunagi
ühepoolne protsess, vaid hoopis vastupidi. Kõik algab
oskusest õppida ja kuulata kohalikke. See on omaette
oskus. Paljudele õpetatakse seda pedagoogika teooriatundides, aga eriväelased järgivad seda ka päriselt.

MARGUS KUUL

kolonelleitnant, erioperatsioonide väejuhatuse ülem

V

alitsus otsustas 2019. aasta septembris kaitseministeeriumi ettepanekul suurendada
kaitseväe osalust Prantsusmaa juhitavas sõjalises operatsioonis Barkhane Malis. Otsustati toetada strateegilise võimega ja saata sinna Eesti eriväelased, et teha koostööd Prantsuse eriväelastega Mali
relvajõudude nõustamisel.
Nii alustasidki sihtüksuses Takuba teenistust
Eesti eriväelased koos teiste kaitseväe spetsialistidega 2020. aasta juulis. Mali sõdureid õpetades ja juhendades täideti erioperatsioonidele omast võimete
kordistaja rolli. Selle sihtüksuse ülesanded on korraldada väljaõpet, anda sõjalist nõu ja toetada Mali
relvajõude erioperatsioonidel Islamiriiki rajavate
terroristide vastu.

Islamistlikud terroriorganisatsioonid
tahavad 2014. aastal loodud ning hiljem
purustatud Islamiriiki nüüd Aafrikas
Saheli piirkonnas uuesti üles ehitada.

Eesti eriväelased Jackal 2 ja Prantsusmaa
eriväelased Panhard VPS sõidukiga Malis
29. novembril. Jackalid laenas eestlastele
Ühendkuningriigi kaitseministeerium, kuniks
eestlaste enda tellitud Coyote sõidukid saabuvad.

Foto: Prantsusmaa kaitseministeerium

Seega tuleb ennekõike kuulata Mali kompanii
juhtkonna soovitusi, kuidas tegutseda kohalikes
oludes. Alles siis juhendada neid erioperatsioonide planeerimisel, ettevalmistamisel ja täideviimisel.
Erioperatsioonidel kasvas malilaste enesekindlus.
See ongi erivägede põhieesmärk – kohalikud võitlejad peavad suutma iseseisvalt ülesandeid täita.

TERRORISM EI TUNNE RIIGIPIIRE
Märkimist väärib ka Mali kliima. Sihtüksuse rotatsioon algas ajal, mil temperatuurid ulatusid kuni 50
soojakraadini. Põuale järgnenud vihmaperiood oli Saheli piirkonnas tavapärasest vesisem ja see seadis piiranguid. Erioperatsioonid malilastega viisid meid põhibaasist sadade kilomeetrite kaugusele Sahara kõrbe.
Sujuvaks liikumiseks oli maastiku tundmine oluline.
Operatsioonialal kogenud Prantsuse eriväelaste
kirjeldus oli teravalt täpne: üks päev vihma võrdub
kolme päevaga läbimatut maastikku. Kohalikke olusid teades ja riske arvesse võttes korraldati erioperatsioonidele omaselt kolmenädalane operatsioon Liptako Lõuna piirkonnas. Mõõtmetelt oli ala sarnane
Eesti territooriumiga. Rasketes oludes läbiti 1200
kilomeetrit ja tarbiti 2800 liitrit vett.
Sihtüksuse Takuba eriväelastel on terrorismivastases võitluses strateegiline mõju. Terrorism ei tunne
riigipiire. Islamistlikud terroriorganisatsioonid tahavad 2014. aastal loodud ning hiljem purustatud Islamiriiki nüüd Aafrikas Saheli piirkonnas uuesti üles
ehitada. Euroopa ülekülvamine terrorilainega on üks
osa Islamiriigi strateegiast.
Et seda ei juhtuks, peame andma oma panuse
koos liitlastega Malis. Peame ära hoidma, et islamiäärmuslased ei saaks Aafrikas oma tugipunkte luua. Kui
see neil õnnestuks, siis järgmise sammuna hakatakse
kalifaati looma. Erioperatsioonid on alati strateegilistes tulipunktides. Seal on kõige efektiivsem koos
liitlastega islamistide vastu võideldes ennetada meid
kõiki ähvardavaid ohtusid.

KOHALIKE OLUDE TUNDMINE
Nende ülesannete täitmiseks on vaja kogenuid ja
hea väljaõppega pühendunud eriväelasi ning kaitseväe spetsialiste. Peale kaitseväes hästi sissedrillitud
sõjalise pedagoogika valdamise (seleta, näita, tee ja
harjuta) peavad nad oskama rääkida ka kohalikku
keelt. See on omane just eriväelastele, sest kohaliku
keele oskus kordistab ülesannete täitmise edukust.

sioonide üksustega üheskoos harjutades. Nüüdseks
saame arvesse võtta ka igast järgnevast Mali rotatsioonist saadud väärtuslikke kogemusi kõikvõimalike tuleviku ülesannete jaoks.
Parim tunnustus nii Eesti kui ka Prantsuse
eriväelastele on koos Mali eriväealastega läbitehtud operatsioonide tulemused. Takuba sihtüksuse
erioperatsioonide efektiivsust on esile tõstnud ka
meie liitlase Prantsusmaa kindralid.

Sihtüksuse ülesanded on korraldada
väljaõpet, anda sõjalist nõu ja toetada
Mali relvajõude erioperatsioonidel
Islamiriiki rajavate terroristide vastu.
Eriväelased peavad mõistma ka Mali kultuuri ja
religiooni. Kõik see toetab võõra keskkonna tundmist – ikka selleks, et saavutada liitlaste usaldus. See
aitab ka paremini nõustada Mali relvajõudude ohvitsere ja sõdureid erioperatsioonide planeerimisel.
Vajaduse korral tuleb neid juhendada rasketes olukordades keerulisel maastikul.
Kogemused, mille erioperatsioonide väejuhatus on saanud nii Afganistanist kui ka Senegalist,
hõlbustavad niisuguste ülesannete täitmist. Õpikogemusi on jagatud ka koos teiste NATO erioperat-

MAKSIMAALNE EDUVÕIMALUS
Esimene Eesti eriväelaste üksus siirdus Malisse koos
samaväärse Prantsuse eriväelaste üksusega juunis.
Koos pandi Takuba sihtüksuse edasisele arengule
nurgakivi. Samal ajal komplekteerisid Mali relvajõud
kompanii nimetusega ULRI (unité légère de reconnaissance et d’intervention). Euroopa eriväelased hakkasid
selle üksuse mentoriteks.
Õigupoolest on tegemist kerge mobiilse luure- ja
löögiüksusega. Enamikul malilastest oli teatav sõja76

line väljaõpe varasemast olemas. Eesti ja Prantsuse
eriüksuste hooleks jäi kompaniitaseme väljaõppe ühtlustamine ja üldise väljaõppe taseme tõstmine. Ikka
selleks, et tulevaste erioperatsioonide eduvõimalus
oleks maksimaalne.
Väljaõpe koosnes laskeharjutusest, meditsiiniõppest, transpordivahendite kasutamise õppest ja väike
üksuste liikumise harjutamisest maastikul. Lisaks
toimus järjepidevalt ülemate tasandil niinimetatud
«ilma püssi pauguta» nõustamine.
Esimeses etapis, enne erioperatsioone, õppisime
veelgi paremini tundma kohalikku kultuuri, kombeid ja mõttekäiku. See pani aluse üksteise mõistmisele lahinguväljal ning usalduse ja küünarnukitunde
tekkimisele.
Oluline on mõi sta, et erioperatsioonide puhul
tähendab nõustamine ja abistamine Mali relvajõudude lahinguvõime kasvatamist. Lahingutegevuseks
vajaliku moraali tõstmine aitab iseseisvalt hakkama
saada. Sama oluline on arusaam, et Mali kompanii
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MAAKAITSERINGKONNAD
PANDI PROOVILE
HEIKI SUURKASK

ajakirja Sõdur peatoimetaja

2020

V-vbl Ingemar Treier, 2. jalaväe
brigaadi staabiallohvitser, n-vbl
Igor Koroljov, kaitseliidu Valgamaa
maleva sideallohvitser ja mjr
Feliks Roodvee, 2. jalaväebrigaadi
staabiohvitser jälgivad olukorda
õppusel Decisive Lancer 2020
kaitseväe peastaabis 23. oktoobril.

Foto: vbl Ardi Hallismaa

O

ktoobris jõudis lõpule õppus Decisive
Lancer 2020, mille käigus harjutati kaitseväe
põhijuhtimispunkti ja maakaitseringkondade staapide kriisi- ja sõjaaja juhtimisprotseduure
koostöös teiste riigiasutustega.
Harjutus tipnes 23.–25. oktoobrini toimunud juhtimispunktiõppusega, kus pandi proovile
ennekõike maakaitseringkondade, aga ka kaitseväe ja tsiviilstruktuuride koostöövõime tegelikus
kriisiolukorras. Õppusel oli kokku ligi 300 osalejat
kaitseväest, kaitseliidust ja tsiviilstruktuuridest.

Maakaitseringkonnad sellisel kujul on suhteliselt uus nähtus. Aastani 2014 tegutses kaitseväes
brigaadi tasemel neli kaitseringkonda, mille kaotamine on tekitanud tänase päevani vaidlusi. Nagu
kinnitab ka kaitseväe juhataja kindralmajor Martin
Herem ajakirjas Sõdur, olid tollased kaitseringkonnad peamiselt paberil olevad struktuuriüksused,
piisava kaadri ja ressurssideta.
Nüüdseks on nende põhjal loodud kaks jalaväe
brigaadi, mis näitavad Eesti tegelikku sõjavõimet,
ja veel erinevad väejuhatused. Uued maakaitseringkonnad, mis koosnevad kaitseliidu malevatest
ja malevkondadest, on aga kaetud reaalse inim- ja
relvajõuga. See on selgelt toimiv üleminekutasand
rahuaegsetest struktuuridest sõjaaegsele tegevusele.
Sõjaajal alluvad maakaitseringkonnad ja seega ka
kõik kaitseliidu malevad otse kaitseväe juhatajale.
Kaitseliidus oli maakaitseringkondi esile toodud
ka varasematel õppustel, nagu Sibul, Hunt, Põhja
konn, Orkaan, Kilp jne. Õppus Decisive Lancer
2020 pani lõpuks nende struktuuride ja kaitseväe
tegeliku koostöövõime proovile, stsenaariumi kohaselt tingimustes, kus riik on juba välisvaenlase
rünnaku all ja staapide tasemel tuli lahendada kõikvõimalikke intsidente, mis kogu Eestis aset leiavad.
Maakaitseringkondade staabid alluvad sõjaajal kaitseväe põhijuhtimispunktile ja peavad seega põhimõtteliselt ka ise sõjategevuse juhtimisega
hakkama saama, loomulikult kõrgemalt lähtuvatele
juhtnööridele tuginedes. Kogemus oli väärtuslik,
olgugi et parandamise ruumi leiab alati.
Põhja maakaitseringkonna ülem kolonel Kalev
Koidumäe kiitis eriti koostööd õppusele kaasatud
tsiviilstruktuuridega, nagu politsei- ja piirivalve
amet ning päästeamet. Ühtse töörütmi leidmine
erinevate staapide vahel võttis küll aega, aga mida
lähemale õppuse kulminatsioonile jõuti, seda paremini ka probleemide lahendamine sujus.
«Lõppkokkuvõttes läks õppus igati korda, sest
selgeks said nii tugevad küljed kui ka need, mille
parandamisega tuleb veel vaeva näha, et tagada ettenähtud lahinguvalmidus ja olla valmis kriisiolukorras võimalikult professionaalselt reageerima,» nentis
kolonel Koidumäe.
Seda, et tegemist oli asjaliku õppusega, kinnitas
raadiole Kadi 27. oktoobril ka kaitseliidu Saaremaa
maleva pealik kolonelleitnant Gunnar Havi. Malevate pealikud osalesid õppusel Tallinnas, mängides
ringkondadele ette neid sündmusi ja olukordi, mis
võivad vastava maakaitseringkonna aladel ette tulla.
«Valmis tuleb olla niikuinii kõigeks, kuna sõjaajal kehtivad varasemad plaanid vaid esimese kontaktini,» märkis kolonelleitnant Havi. «Selleks erinevaid plaane õppustel läbi mängitaksegi, et oleks
juba midagi tuttavat, kui tegelik kriis peaks puhkema.»

Maakaitseringkonnad

Tallinna malev
Viru malev

Põhja MKR
Harju malev

Alutaguse malev

Kirde MKR

Rapla malev

Lääne malev

Järva malev

Jõgeva malev

Lääne MKR

Pärnumaa malev
Tartu malev

Saaremaa malev
Sakala malev

Lõuna MKR

Valgamaa malev

Võrumaa malev
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Põlva malev

KAITSELIIT
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Margit Düüna naiskodukaitse Rapla ringkonnast ja vanemseersant Enno Ottis Jõgeva
malevast patrullivad ratsa Punamäe kordoni
lähistel Alutaguse vallas Ida-Virumaal 9. mail.
Et piirata koroonaviiruse levikut, abistas
kaitseliit politsei- ja piirivalveametit, patrullides
hobustega piiril kohtades, kuhu autoga ei oleks
pääsenud.
Foto: n-ltn Karri Kaas (kaitseliit)

KAITSELIIT

O

ARENGUS JA
MUUTUSTES TAGASI
JUURTE JUURDE

li katsumusrohke aasta. Kaitseliidu rahuaegse struktuuri kaasamine eriolukorra tõttu
erinevate ametiasutuste ülesannete täitmisesse andis organisatsioonile väärtuslikke kogemusi.
Kevadel, mil kaitseliidu ülem brigaadikindral Riho
Ühtegi tegi otsuseid, olid stsenaariumid päris mustad ning oli selge, et meid läheb vaja hulgakaupa ja
pika aja jooksul.
Riik näitas üles paindlikkust ning me saime
eriolukorra lahendamisse kaasatud vabatahtlikele
kompenseerida nende teenistuses oldud aja ja vähendada sellega kaasnevaid riske. Vabatahtlikud tulid välja ja tegid kõike, mida oli riigile ja kogukonnale vaja. Aga vaja oli palju. Alates abist piirivalves
kuni COVID-19 nakatunud hooldekodu desinfitseerimise ja häirekeskuse hädaabitelefonile tulnud
kõnedele vastamiseni.
Naiskodukaitse oli väga aktiivne ja esirinnas,
kaasates vabatahtlikke ja toetades juba enne väljatöötatud äpiga «Ole valmis» – see kulus marjaks ära
ja on abiks siiani.

EERO REBO

kolonel, kaitseliidu peastaabi ülem

NÄHTAMATU VASTANE
See uus vastane oli nähtamatu ja selle tundmaõppimine toimus käigult. Kaitseliitlased võtsid suuri riske, mis ei mõjutanud mitte ainult neid endid, vaid
ka nende lähedasi. Siinkohal avaldan tänu kaitseliitlaste peredele!
Ära tuli jätta Admiral Pitka luurevõistlus ja edasi
lükata Skandinaavia ja Baltimaade ühine allüksuse
juhtide õpe. Ei toimunud ka enamikku planeeritud
rahvusvahelisest koostööst. 2020. aastal oleks väljaõppe raskuspunkt pidanud olema Lääne maakaitseringkonnal.
Õppuste Kevadtorm ja Orkaan oluline vähendamine tekitas kaitseliidu väljaõppesse lünga, mille peame nüüd täitma eelolevatel aastatel. Niipalju
kui olud vahepeal võimaldasid, lõime kaasa lätlaste suurõppusel Zobens 2020 (ee mõõk); malevad
kohandusid piirangutega ning rohkem rõhku läks
individuaalõppele ja väikeüksuste väljaõppele.

MAAKAITSERINGKONNAD
Edasiviiv oli ka maakaitse struktuuri üle toimunud
arutelu. Maakaitseüksused liiguvad mobilisatsiooni
või sõjaseisukorra ajal kaitseväe juhtimise alla, lähtudes ühe väe põhimõttest. See tähendab, et kriisi- või
sõjaajal muutuksid maaikaitseringkonnad senisest olulisemaks ja neile eraldatakse nüüd rohkem vahendeid.
Muutuste tagajärjel kadus vajadus maakaitsestaabi järele. Kaitseliidu peastaap jääb alles ning on kaitseliidu ülema tööorgan, mis sõjaajal maakaitseüksusi
enam ei juhi. Oma ohvitserid saadame kaitseväe juhtimispunktidesse. 2020. aastal harjutati see juba läbi.
Foto: Raul Mee (Mollusk Produktsioon)
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KAITSELIIT
Kaitseliit on justkui turvavaip, mis katab kogu
maad. Et see ei oleks hõre, on malevad saamas tagasi oma kompaniid, kellest siiani moodustati suuri
ja mõneti kohmakaid lahingugruppe. Mõned ringkondlikud üksused siiski jäävad, kuid need ei ole nii
suured ja malevaid ressursist tühjaks tegevad.
Selle idee taga on lihtne arusaam kaitseliidu tugevustest (territoriaalsus, kohalike toetus, olude ja
maastiku tundmine) ja nõrkustest (aeg üksuse kokkuharjutamiseks ning võimalus või selle puudumine
saada tuhatkond vabatahtlikku pidevalt harjutamiseks kokku). Kolm lahingugruppi kaovad ära, aga
alles jääb Tallinna ja Harjumaa vabatahtlikest moodustatud suurem rusikas Põhja maakaitseringkonda.

ning see võib korduda. «Mulli» sees olevat vastast lagundatakse ja ta saaks tuld, vatti ning vaeva näha. Lasketäpsus, miinisõda, väikeüksuste taktika ja juhtimisoskus on kaitseliidu väljaõppe raskuspunkt. Selliste
oskustega vabatahtlikul on kergem valmistuda sõjaks.

IGASSE EESTI NURKA
Kaitseliidus on erinevaid inimesi ning nad saavad ja
soovivad aidata erinevalt. Sageli kuuleme fenomenaalsetest isikutest, kes suure osa nädalavahetustest
pühendavad koostegevusse oma kaitseliidu sõpruskonnaga. Kuid on ka neid, kes saavad teha õppimiste, laste või töö kõrvalt üks kuni kaks nädalavahetust
aastas, kui sedagi.
2020. aastal tehti kaitseliidus personaliaudit: küsiti vabatahtlikelt, kus nad ennast näevad ning kuidas oleks kõige õigem neid kaasata. Saime vastused,
mis annavad õige suuna ning vajaduse korral peavad
pealikud läbi rääkima ning kokku leppima vajalikud
kohustused.
Seda suhtlust jagub veel ka 2021. aastasse. Iga
kaitseliitlane on väärtuslik! Meil tuleb leida võimalus
rakendada inimest peale maakaitse ka muudesse ülesannetesse, kui selleks on pealehakkamist.
Eelmisel aastal oli põhijõupingutus maakaitseüksuste kujundamine, et anda selged suunised relvis
vabatahtlikele. 2021. aastal hakatakse moodustama

TAVAPÄRATU SÕDIMINE
Struktuurimuutuse põhjus on kavatsus sõdida võimaliku vastasega tavapäratult. Et me ei annaks ära maad
ning vastane seisaks silmitsi pikaajalise ja visa vastupanuga. Vastase tugevuseks on selle manööverüksused.
Need tegutsevad «mullis» ehk alal, millel on nende
saapad ja kuhu ulatub nende vaatlusvõime ja tuli.
Sõjaajal oleks see ainus maalapp, kus vastane
saaks midagi kaasa rääkida. Vastase järel tõmbuks see
«mull» kokku ja sellest väljaspool taastatakse Eesti riik
ning seadused. Kaitseliit on jõud, mille toel tuleksid
tagasi teada-tuntud ametnik või kohalik omavalitsus

Lisaks probleemi adumisele oleme astunud ka
esimesi samme olukorra parandamiseks. Kaitseliit
on võtmas suuremat vastutust riigikaitseõpetuse korraldamisel koolides, valmistudes võtma üle kõikide
riigikaitselaagrite organiseerimist 2022. aastal. Sellega
saame hea võimaluse aastas u 5600 noorele tutvustada
kaitseliitu ja selle põhimõtteid ning kaasnevat elustiili.
Noarootsi vabatahtlikud tegid otsa lahti ka uute
allüksuste moodustamiseks. Selliseid häid algatusi
tuleb lähiajal juurde, näiteks kogutakse uue allüksuse
rajamiseks jõude Tartu malevas, kus soovitakse käivitada kuperjanovlaste malevkond.
See malevkond koondaks üle Eesti inimesi, kes
on koos teeninud pealuu märgi all ning kellel on
sarnane maailmavaade ja varasemast teenistusest
kaitseväest saadud hea väljaõpe. Heas mõttes soovib kaitseliit kasutada kaitseväes ajateenistuse jooksul tehtud viljakat tööd. Liikvel on mitmesuguseid
ideid, kuhu loodetavasti teotahtelised vabatahtlikud
hoo sisse annavad.
Kaitseliit on rakendamas brigaadikindral Riho
Ühtegi doktriini, mis mahub lausesse: «Siin nad surevad!» Töö muutustega käib. Tundub, et on suudetud
vältida rapsimist. Üheltpoolt on võetud aega selgitamiseks, kuid teisalt ei ole asjad jäänud ka jutuks või
paberile. Kaitseliit areneb ja muutub ning nii mõneski mõttes pöördub tagasi oma juurte juurde.

kaitseliidu nõndanimetatud mittekombatantide teenistust. Need on inimesed, kes aitavad näiteks evakuatsiooni korral, toetavad maakaitset vaatluse ja
erinevate logistiliste teenustega, on abiks suhtlemisel
kohalike omavalitsustega jne.
Kaitseliit on suunatud koostööle ning koostegutsemisele, et mitte ise jääda «mulli», millest oli juttu
eespool. Soovime tegutseda igas Eesti nurgas koos kohalike omavalitsuste, ametnike ja vabatahtlike organisatsioonidega. Oluline roll ülaltoodu ettevalmistamisel on maakaitseringkondade (rahuajal juhtmalevad)
ja malevate kõrval kaitseliidu koolil, mis edendab
juhtide ja erialaspetsialistide harimist ja arendamist,
panustades elukestvasse õppesse.

TAGASI JUURTE JUURDE
Muutuste juhtimine keset pandeemiat, mil silmast
silma kohtumised on pärsitud, on tänu pealike ja
vabatahtlike kaasamõtlemisele ja -löömisele õnnestunud. Samas on ka muutuste tuules kaitseliit suutnud
säilitada stabiilsuse ja kindla koostööpartneri maine.
Et anda tänapäeva tegemistele pikaajalist mõju,
tuleb lahti mõtestada töö noortega. Noorkotkad ja
kodutütred on kandnud isamaalise kasvatuse rolli
ning teinud seda hästi, kuid nende toetus kaitseliidule
ja naiskodukaitsele meie ridade uuendamisel on jäänud mõnevõrra unarusse.

Foto: Raul Mee (Mollusk Produktsioon)
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AJATEENISTUS

Ajateenija töövarjupäeval osalenud
tüdrukud kohendavad oma varustust
Tapal 17. augustil. 15–24aastastel naistel
on võimalik minna valitud väeossa
teenistusega tutvuma. Töövarjupäev
suurtükiväepataljonis kestis 24 tundi,
mille jooksul said 40 naist osa ajateenija argipäevast ja rutiinist, kanda sõduri
varustust ning osaleda sõjalises
väljaõppes metsas.

Sellisel kujul 2018. aastast toimuva
töövarjupäeva eesmärk on tõsta naiste
teadlikkust ajateenistusest. Töövarjupäeval osalejad arvasid, et kõik, mis
kaitseväes toimub, on jõukohane ka
naistele. Igal aastal astub vabatahtlikult
ajateenistusse ligi 100 naist, kellest üle
poole läheb edasi tegevteenistusse.
10% tegevväelastest on naised.

Foto: srs Valner Väino

TULEVIK KUULUB
ROBOTITELE
GERT D. HANKEWITZ

Milrem Robotics ekspordidirektor

H

oolimata 2020. aasta keerulisest olukorrast maailmas õnnestus Milrem Roboticsil
turule tuua uue põlvkonna robootiline lahingumasin, võita projekt Euroopa mehitamata
maismaasõiduki arendamiseks ning laieneda oma
lipulaeva – THeMIS UGVga – uutele turgudele, sh
lõpuks ka Eestisse.
Septembris allkirjastas riigi kaitseinvesteeringute keskus lepingu, millega soetati koos Hollandiga ühishanke raames kokku seitse THeMIS
UGV mehitamata maismaasõidukit (ingl Unmanned Ground Vehicle). Seitsmest kolm sõidukit
alustavad teenistust kaitseväes ning neli Hollandi
maaväe 13. brigaadis.
Milrem Robotics on lepingu kohaselt süsteemi
integraator, kes peale sõidukite tarne hoolitseb ka
kogu kolmandate poolte tehnika, sh relvasüsteemide paigaldamise eest sõidukitele. Relvasüsteemid,
mis integreeritakse Hollandi sõidukitele, jäävad
mõistagi inimese kontrolli alla.

13. brigaad on THeMISega tuttav juba 2019.
aasta aprillist, mil selle robootika ja autonoomsete
süsteemide üksus võttis kasutusse kaks esimest sõidukit. See, et Holland ostis Milrem Roboticsilt lisa
sõidukeid, on küll suur tunnustus ettevõttele, ent
mitte suurem kui tellimus koduriigi kaitseväelt, mis
on aastate jooksul sõiduki arendusele nõu ja jõuga
kaasa aidanud.

EUROOPA ÜHISPROJEKT
Lisaks Eestile ja Hollandile on THeMISe soetanud veel kaheksa riiki ning koguni seitse UGV
kasutajariiki on NATO liikmed. Järgnevatel aastatel on kavas kasutajaskonda suurendada ning
sellele annab loodetavasti tugeva tõuke möödunud aastal Euroopa komisjoni rahastuse saanud
projekt iMUGS ehk Integrated Modular Unmanned Ground System (ee integreeritud modulaarne
mehitamata maismaasüsteem).
Projektiks on ette nähtud 32,6 miljoni euro

suurune eelarve, millega arendatakse välja Euroopa
mehitamata maismaasüsteemi standardlahendus,
mis põhineb just THeMISel. Projekti eesmärgid
ja tehnilise lahenduse nõuded on kokku leppinud
seitse Euroopa Liidu riiki: Eesti, projekti juhtpartnerina, ning Belgia, Hispaania, Läti, Prantsusmaa,
Saksamaa ja Soome.
Peale Milrem Roboticsi osalevad projektis ka
sellised Euroopa kaitsetööstushiiud nagu Safran
Electronics & Defense, NEXTER Systems, KraussMaffei Wegmann, Diehl Defence. Eesti ettevõtetest osalevad veel ka DefSecIntel Solutions OÜ,
Threod Systems OÜ, Rantelon OÜ ning teadus- ja
arendusasutustest kaitseväe akadeemia.
„Eesti jaoks on suur au juhtida seda projekti, ent
samas lasub riigil ka suur vastutus, kuna tegemist
on enneolematult suuremahulise projektiga,“ sõnas
riigi kaitseinvesteeringute keskuse projektijuhtimise
osakonna juht Martin Jõesaar projektilepingu sõlmimist kommenteerides. «Riigi eesmärk pole ainult

Type-X robootilise lahingumasina prototüüp
pildistatud 9. juulil. Mehitamata soomuk
töötati välja eesmärgiga, et see kaaluks
vähem kui 12 tonni, et vajaduse korral saaks
seda lennuki või helikopteriga toimetada
kiiresti lahingualasse. Foto: Milrem Robotics

selle edukas elluviimine, vaid luua projekti raames
arendatud süsteemide põhjal uusi arendusprojekte.»
Mehitamata maismaasüsteemide Euroopa turumaht kasvab järgneva 10–15 aasta jooksul üle miljardi euro. Euroopa riigid vajavad selle aja jooksul
tuhandeid süsteeme. Kuivõrd iMUGSi raames loodav toode lähtub Euroopa vajadustest ja nõuetest,
on sellel märkimisväärne konkurentsieelis.

TYPE-X ROBOOTILINE LAHINGUMASIN
Samal ajal kui toimus aktiivne müügitöö haarata
THeMISega turge, käis ettevõttes täiesti uue robootilise lahingumasina – Type-X – arendus. Kui

THeMIS mehitamata maismaasõiduk lahinglaskmistel kaitseväe
keskpolügoonil 15. mail 2019. aastal. Sõidukit saab kasutada
lisaks aktiivsele lahingutegevusele ka varustuse transportimisel,
tuletõrjel, meditsiinilise evakuatsiooni korral, luures ja isetehtud
lõhkeseadmete vastases tegevuses.
Fotod: Milrem Robotics

THeMIS toetab jalastunud üksusi, siis Type-X
on mõeldud toetama ja asendama traditsioonilisi,
inimesi transportivaid lahingumasinaid. Seetõttu
on need mitu korda võimekamad kui TheMISed
ning sõiduki soetamine ja hilisem elutsükli haldus
on neist oluliselt odavam.
Robootiline lahingumasin (ingl Robotic Combant Vehicle) Type-X on arendatud modernse
lahinguvälja eripära silmas pidades. Näiteks saab
30 mm kahuriga varustatud Type-X-sid lahinguväljale transportida taktikaliste transpordilennukitega ning need langevarjuga maapinnale heita.
Transpordilennukid C-130J ja KC-390 mahuta-

vad ühe, A400M aga kaks ning C-17 lausa viis
Type-X-i.
«Type-X-i üks põhilisim eelis on selle intelligentsed funktsioonid, nagu follow-me ehk järgne
liidrile, punktist-punkti navigeerimine ning objektituvastus – funktsioonid, mida juhib osaline
tehisintellekt,» märkis Milrem Roboticsi juhatuse
esimees Kuldar Väärsi toodet tutvustades. «Samuti on meie tarkvaraarendajad võtnud täiesti uue
suuna, et muuta võimalikuks ka suurtel kiirustel
liikuva sõiduki kaugjuhtimine.»
2020. aasta suvel esimest korda pildil näidatud
mehitamata lahingumasin Type-X läbis aasta lõpus

edukalt esimesed mobiilsuse katsed. Soomuki tippkiirus teel on 80 km/h ning maastikul 50 km/h.
Peale mehitamata sõidukite tegi Milrem Roboticsi kaasjuhitud, peamiselt kaitse- ja tööstusettevõtetest koosnev konsortsium 6 x 6 EST mullu
riigile ettepaneku arendada välja ka Eesti oma
soomuk.
Nimelt soovib kaitseministeerium järgmise 10
aasta jooksul hankida kaitseväele 100–300 6 x 6
soomukit. Konsortsiumi hinnangul peaks soomukid tellima kodumaalt, selmet need mujalt sisse
osta. Nii jääks lõviosa 140–400 miljoni euro suurusest investeeringust Eestisse.

Robootiline lahingumasin Type-X
Pikkus:
6m
Laius:
2,9 m
Kõrgus:
2,2 m
Kaal:
12 000 kg
Maksimaalne kandevõime:
3000 kg
Maksimaalne kiirus maanteel:
80 km/h
Maksimaalne kiirus maastikul:
50 km/h
Maksimaalne kiirus tagurpidi sõites:
80 km/h
Kliirens:
0,5 m
Maksimaalne kaldenurk liikumisel:
45°
Veetakistuste läbimine:
kuni 1,50 m
Pöörde raadius:
0m
Pearelv:
kuni 50 mm automaatkahur
Paralleelrelv:
7,62 mm kuulipilduja
Soomuskaitse (sh suurtükiväetuli): STANAG 4569 (L4)
Miinikaitse:
STANAG 4569 (L1)

Type-X on mõeldud
mehhaniseeritud üksustele
lahingutankide, jalaväe lahingumasinate
ja soomustransportööride toetuseks. Mehitamata
soomukil on jalaväe lahingumasinatega võrdne või
isegi parem tulejõud ja suuremad taktikalise kasutamise võimalused. Peamine relv on 30 kuni 50 mm
kaliibriga kiirlaskekahur, mis on mõeldud sihtmärkide
hävitamiseks ja tuletoetuseks.
Type-X tõstab oluliselt jalaväelaste ellujäämise
tõenäosust, suurendades elavjõu paigutuse kaugust
võimalikust vastasest. Soomuk on kiiresti siirdav ja
usaldusväärne. See on võimeline ka iseseisvalt lahingu-

väljal navigeerima, sooritades ülesandeid ja
hoides operaatorit reaalajas olukorraga kursis.
Soomuk on välja töötatud nii, et selle hooldekulud oleks madalad. Modulaarne ehitus teeb selle
lahtivõtmise lihtsaks. See on disainitud erisugusteks
operatsioonideks kogu sõjapidamise spektris: nii lihtsatesse kui ka keerulistesse keskkondadesse, ühtemoodi efektiivseks võitluseks nii konventsionaalsetes
kui ka mittekonventsionaalsetes konfliktides.
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